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ἘΝΡΕΛΟΙ 

ΟἈΤΙΟΝΞΘ οἵ 1ἀγατάς λῆμεουσλ απ δαδγΖοηι ῥτονὶ ἄς 

15 ΜΠῊ ἀπ Ἔχοδ]!θηΐ ΠΟΙ ΠΘΠΪΑΙΥ ΟἹ [ἴΠ6 ΤΟρορταΡὮΥ 

οὗ {πὲ ΤΗϊα Βοοῖς οἵ ἰῃς “Ἵπαδαςῖς. ϑοηγα οἵ ἢ15 πηοϑῖ 

Ὁ56 [1] ραβϑαρθϑ ἀγα αιοίβα [ἢ ΠΥ Ποΐε5. [181 αἶβο 1η 46 ῖεα 

το ἴΠ6 νοι οὗ Οτοίο, Μυτζο, Ἐν. αυτά, Κπηετῦ, ΚΘΠἢΔΠηΐΖ, 

. δοιηοῆδεὶ, ΚΕ. ΝΥ. Τάγον, Ῥχείοσ, δπά Να]}}]. Μτγ Ναᾳ]}}5 

Ὀοοϊς σοπίαϊη5 πη ἢ τι56] ΙηἰοΟΥΠΊα ΟΠ, ΘΘΡΘΟΙ ΑΙ Οἢ 

ΤΩ] ΔΤῪ Τηδίϊεῖθ. [}πἢ| 1η6 τοχί 1 ἤαγνα δαορίβα οηΪγ ἃ ἰδ οἵ 

{Π6 Αἰτογδί!οηβ ρτοροβεα Ὀγ τῃ6 δι βοῃοοὶ οἵ Χεπορῃοηΐθδῃ 

ΟΠ ΙσΣ,  ΓΠδΘδὶ ΞΌΠΟΙΪΔΙ5 ἌΡΡΘΩΙ ἴοὸ τπηὸ ἴο ὈῈ ἴατ᾽ ἴθο, τιοἷῖ. 

Θηδποιγεα οὗ ἴῃς ἀγαβίς ἢ Πο5 οὗ (οῦαί. Ατηρ] Ηὰρ᾽ 5 

᾿εἀϊίοη ἰ5 οὗ ὁτεδὲ γα: θυ 1 σαηποί (δτηϊς [δ ἢ δᾶ 

δίνβη ι1ι5 ἃ ἤηαὶ ἰεχί, δἃ5 βοπα ΒΏρ] 15. δαϊίοτο οὗ (Π6 

ΑΠΑΡα515 ἈΡΡδαγ ἴο Ὀε]ϊενα. 

ΤῈ βιίπάδηΐ 15 δανιβεά ἴο τϑδά βϑοίίοηβ 2-ς οὗ [ΠῈ 

Τηϊτοάιιοιίοη Ὀείογα Ὀδριηηϊηρ ἴῃς τρεῖς ἰοχί οἵ τὴς ΤΗΙγά 

Βοοκ. 

σ: ΜΙ ΕΣ 

ΓΑΜΒΕΙΌΟΕ, 

27αν, ιδ8ο7. 



(ΟΝΈΙΙ ΝΗ: 

ἹΝΤΕΟΡΟΟΊΤΙΟΝ ΡΑΘΕ 

8 1: ΠΑΥΪγ 116 ὉΓ ΧΟΠΌΡΒΟΩ “--: : : : Σ ΡΣ 

8.2. γι. α΄ {πε΄ Οτεεῖςο τς : Ε Ἷ ; ες ἢ 

8. 3. Χερορποη, Ῥγόχθηιβ ἀπμα οὐτθ. : Υ τανε, 

δ... Τῆς Αμᾶραβῖβ. Ογτὰβ ἴῃς Βεῖο οἵ ΒΟΟοΚῚῚ . “. ΧΙ 

ΩΣ ἘΞ ΟἸδαγομαβ (ηΠ6 Ποῖο οὗ Βοοῖ ΠΠ᾿ὦ. ΧΥ 

8 6 3. ΧοθΟρΡΠοη ἴῃς Πεῖο οἱ ΒοοΙβ Π1- ἢ τ χΡΝ 

δι τες ΤιΑίεχ Π[6- οἵ Χ ΘΒΟΡθἢ ἢ ς- Ξ : : : ἔτ υχὶ 

ΤΕΧΊ ΟΕ ΤῊΗΒ ΑΝΑΒΑΒΙ5, ΒΟΟΚ 1Πὶ : : : ᾿ ' 

ΝΟΤΕΒ Φ Φ . ς᾽ Φ Φ Φ Φ Φ ε ΓῚ Φ 35 

ΝοΟΟΑΒυΤΆΒΥ ᾿- : : ἐπ αὶ . . : : : 79 

ΤΠ] ον ΌΝ-ΑὙ ΤΟ ΝΟΕΡ5 ᾿ς. 3 ξ ἅ ς ε ὅ 82 

ΙΝ ΌΕΧ ΟΕ ΡΕΟΡΕΚΒ ΝΑΜΕΒ Ἔ Ὲ : ; : ; τοῦ 

ΟΕΚΑΜΜΑΤΙΟΛΕ ΓΝΡΕΧῸ Ὁ ὡς το πποοό 

ΜΑΡ ἴο 56ινν {πΠ6 τουία οἵ ἴπΠε Τὴ ΤΠοιιδβαηά. . 20 γαεό ἐζ{6- δαρέ 

ΜΑΡ οἵ ρατί οἱ Κυκταϊκίαῃ . . ΞΟ ΣΝ . -- ὃ 



ΕΡΝΘΘΌΘΤΙΘΟΝ.: 

δι, ΕΑΛΒΓΠΥ Γ1ΕἘῈ ΟΕ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

᾿ ΧΈΝΟΡΗΟΝ ΜΜ 45 ἴΠ6 5οη οὗ υν]]ὰ5 δῇ Αἰπεηΐδη οὗ {πΠ6 ἄδηηθ 

οἵ Ετομεῖα. Ουζ Ιηἰογπηδίιοη ἀθοιιξ ἢ15. δαυν 116 15 ΘΧΙ ΓΘ ΠΕΪΥ 

ΙΏΘΑΡΙΘ δηα πὑποετίαϊη. Τῆς ἀαΐία οἵ 15. ὈΠΓΠ 15 ΘΠΓΙΓΕΙΥ ἃ 

τηδιῖοῦ οὗ σοῃ]θοίιγα ; ἴῃ6 5]6 πη δ Γ ον άθηοθ ἀνδι]α Ὁ ]6. 566 ΠῚ5 ἴο. 

Ροϊηΐ ἴο ἴπ6 γεαῦ 435 Βα, ΤΠε ἀαίε τῳ ϑίνεῃ, 444 Β.Ο, 

ὉΠ64Ὸ ΘΟ ΟΠΔΡΌΙΪΥ ᾿ποοΙγεοί. 

Ι͂ὴ ἢϊ5 θουῃοοά ἢ6 πηδάβ {ΠῈ τἀ οβανκώθα οἵ δοοίδίεϑ, ν»ῇῆο, 

1 15 58], οὔὴβ ἄδαὺν τηθῖ ἴπε6 γνουηρσ Χεπορῆοη ἴῃ (ἢς 5ίγεεϊ 

Δηα ριοσεεάβδα ἴο σδίθοιβα ἢϊπὶ αἰζευ ἢ15 αϑῃῆϊοη, δηαυϊτιησ 

οὗ ἢϊπὶ ννεγα αἰπογοηΐ αγίϊοθϑ σοι ΡῈ ονίαϊηε, Ης {Πθη 

αϑἰςεα ἢ1ΠπΔ| ννῇθυα θη ννεῦα πηδάς σοοα δηά ΠΟὈ]6 ; δηᾷ, (ῃς6 ὈοΥ 

Ὀείησ Π400]6 ἴο δῆϑννου ἢ15 αιδβϑίοη, ϑοοίαίοα θαάθ ἢϊτὴ ἔο]]ονν 

Ὠϊ δηα 566θ.ὈΌ ἨἨεποείοσι ἢ Χοπορῆοη Ὀεοαηλα ἴπεῈ ἀονοίεά 

ἀἴϑοῖρὶα οὗ [Π6 ΡΒΠ]Οσορ θυ, ννῇοβα 77 οηιογαῤζίζα (7}76271017.5) ΠΕ 

᾿αἰτογνναγάβ ψτοΐθ. Δ Πθη 511} ἃ Ῥου, μὲ ννὰβ ρθϑδεῃΐ νν] ἢ ἢ15 

Τηδ δε δ ἰῃ6 θαηααεί οίνθη ὈΥζ (4|11ὰ5 ἰὴ Πποηοιι οὗ Απίοϊγσοιιϑ8, 

“ΨιοῖοΥ διηοησ ἴΠ6 Ὀογ5᾽ δ ([ῃῆς Ραῃαΐϊπεηδὶς σϑηγθθ. ὍΠ6 ϑσἴοῦυ 

Οἵ 5. ῥργδδεγναίίοη ἴγοηγ ἀθαίῃ Ὀν ϑοοίαΐθα δ Π6 Ὀβϑίι]ς οἵ 
Τ) 6] 1Π} ἴῃ 424 Β.6. 15 Θνι θην ἃ Βοῖοη, Κα Δ ηγ ΟἸΠΘΥ βίου θ5 

ἴῃ ατεεῖς ΠΟ ΓαΥῪ ὈΪΟσΥΑΡγΥ. 

Δ Ώοη Χεπορῆοη ταδορθα [(ἢ6 αὖ [ῸΓ τη} ᾺΥῪ δογνῖςθ, 

Δίπθηβ5. νγὰ5 βυῇευηρ ϑανοσοὶυ ἔγομ [Π6 βίγεϑϑ οἵ ἴπ6 Ῥεϊοροη- 

Ὡδϑίδη δ'αῦ ; ἀηὰ ἢδ ἀοι 1655 ἴοοῖς ραγὶ ἴῃ ἴῃς6 ἀδίδησε οὗ τῃς6 



ἈΠῸ ΟΝΤΡΟΡΟΟΤΊΙΟΝ. 
Ἷ 

οἰἴγ ἄονῃ ἴο ἴἰ5 σαρίαστε ΒΥ ϑραγία ἴῶ 404 Β.5. Ηδ βεέπιβ5 ἴο 

Πᾶνα Ὀεϊοηρεα το {πΠ6 “ΚΚαΙΡ 5. ϑθνουαὶ οἵ 15 ῬοοΪκ5 πιδη!Ἕεϑί ἃ 

Καθη ἰηΐοσεϑί ἴῃ Πούβοβ 8η4 Πουβεηδηβηὶρ. ΑΠΥ Οἠδ [ἈΠΆΠΙΔΓΥ 

ἢ Αὐβίορμδηθϑ᾽ ριοίασε οὗ της “Τποιβαηά ροοᾶ ἹΚηϊρῃϊβ᾽ 

δηα {ΠΕ} ἀὐϊϑίοογαίς σοηςοιηρί [οΥ ἴΠ6 ἀδιηαΡΌΡΈἝΘ ν}1}]. ἴο βοῆς 

εχίθηϊ δρρτεοιαίε Πδΐ δίγαηρα [δαίαγα τῇ τς 16 οὗ Χεπορἤοη, 

15. ἀπε ραίην ἴο {π6 Αἰμϑηϊδ ἀοιηοούδον δηα 5. δἰ 5]αβίις 
ΔαΙ ΙΓ Οη ἰοῦ ϑραγίαᾳ δηά 4}1 {ΠπΠ|ὴρ5 ϑραγίδηῃ. 9511] 1 15 νϑὺν 

ΤΟΙ ΚΑ ]6 [Πα οὔθ ΠΟ ον ἀθητ]ν οννοα ἢ ϑσσοϑθ 1η [16 

ΤΊΔΙΗΪΥ ἴο 5. ἰγαιηηρ ἴῃ ἀειηοοζαίς Αἰ Πθὴ5. ϑῃου]α ἀπ 5ΡΙΑΥ ἃ 
ΤΙ] ΔΥΚΕα ρῥγείεγθησα [οΥΓ ἴπΠ6 ϑδραγίδη ϑγϑίεῃ οὗ εὐἀμποδίοη δηά 

ϑονετηηθηΐϊ. 

Βείοτε Χεηοόρποη ες Αἰμεθηβ ἴῃ 401 Β.6. 6 Παᾶ ριΟΔΌΪΥ 

σοτηρ]είεα με ἢτδὲ ὕνο οο]τ5 οὗ 15 7εῤοηίεα οὐ δἰ ζδίον οὗ 
Οὐγέοσο, ἃ σοῃτππδίοη οἵ ἴΠ6 πηῇη]5 64 νοῦ οἵ ΤΠαογά!άε5. 

ΤΠδ56 οοΟΙκ5 ἀσβοῦιῦα (Π6 οἸοβδιηρ βδοθῆθθ οὐ (ῃ6 ρσύξαΐ ννδῦ, 

{Π6 γγαμην οὗ [ῃ6 ΤῊΗιΙγγ δηά [ΠῈ γοϑίογαίοη οἵ (Π6 ἀδιπηοοῖδοῦ 

Ὀγν ΤὨγασΥ θα] 5 ἢ 403 ΒΟ. ΤΠδ6 ΘΧχίΓε Εν ᾿ς γα ηΡ 6558 0 67] 

ἐλε αἰ ἐλόγιζαι (ογ15{{{1ε11021, ἀϑοΥθΕα ἴο ΧΕΠΟΡΠΟη, 15 ἴΠ6 δαυ]δϑὲ 

ΓΟΠΊΔΙ ΩΡ ΒΡΘΟΙΠΊΘη οἵ Ατίς ΡῬῖοβα ; 1ἴ πηιιδί ἤανα 6εὴ υνυυτθη 

θη ΧΕΠΟΡΠΟΏ ννὰ5 416 ἃ ὈΟΥ, δηα σαηηοί θῈ 15 νοῦς. [{ 15 

Πονν ῬΈΠΟΓΑΙΥ πουρηϊ ἴο ἤανε Ὀθθθ δὴ ΔποηυπΠΊοι5 ΡῈ] σδίΙ θῇ ; 

Δη4 αἰεγεηϊ οὐο5. πᾶνε ϑυρρεβίοα ΑἸοι θα 65, Οὐδ, δπα 

δνοὴ ΤΠπογά 65 85 ΡΟ551016 δαῖπῃοῦβ οὗ [Π6 {Γαδί156. 

ξ. 2. ΟΥκῦϑ ΑΝΡ ΤΗῊΗΙ ΟΕΒΕΕΚΞΒ. 

Ογυτιβ, (Π6 γουηροῦ δηα Α]εν οἵ ἴΠ6 ὑνοὸ ϑυγνινιηρ 50η5 οὗ 

Πατ5 11 Κιηρ οἵ Ρείϑία δηὰ ἢϊ5 φυαθθῃ Ῥαδγγυϑαί5, σᾶπηα ᾿ηΐο 

ΡΓΟΙ ΙηΘησ6 ἴῃ 408 Β.Ο., νΠοη δἱ [Π6 δαυν ἂρῈ οἵ βενεηΐίθβεῃ ἢα 

ννὰ5 Δρροϊηίθα ϑδίζαρ, οὐ ΝΊςετου, οὗ 1γάϊα, ΡΗγγρΙα πα (δρΡ- 

Ραάοοῖα δη4 (ομηπηδηάοτ-Ἰ - ΟΠ]. οὗ τῃ6 τόν] ΓΟΟΡ5 1ῃ ἴῃο58 

Ραγίβευ Ηδ νβ {πιι5. ρυϑοίο δ! βαρίαπια ἴῃ Αϑιὰ ΜιηοΥ. [Ι͂ὴ 
404 Β.α. Τ)λγ5 ἀἸεα θοίογα τῃ6 Οὔδεη σοι] οὈΐδ!η ΠῸΠῚ ΠΙΠῚ ἃ 

ἀεδοϊαγαίοη 1 ἔανουῦ οἵ Ογτὰβ οἡ {πε ρτοιηα (Πδᾶὶ [η6 εἰ δΥ 508 

ΑΙαχουχθ5 νὰ ὈΟΓῺ ἰγοίοτα 15 [Δ Π61᾽5 δοσεϑϑιοη,- τὴ δύθτηθηΐ 

᾿ ᾿ς κα 

ΡΥ ΨΥ ΗΝΩΝ 



οι ΝΜ ΖΑΟΡΟΟΖΤΟΝ. ἽΧ 

ΜΗΙΟΝ ἴῃ οἷά ἄαγε Αἴοββα μαά δάνδηςβά οἡ ὑβῆδὶ]ῇ οἵ Χεῦχεβ. 

Ογγὰ5 μαα Παϑίθηβά ἴο 15 (δίμεῖ 5 ἀθαιῃρεα δἱ ὅ.58 ΟὨΪΚ ἴὸ 

βηά Πἰτηβϑὶῦ σοπιρ είεὶν ἀϊβαρροϊηίεα ἴῃ [15 δχρβοίϊδιίοη οἵ 

᾿ ραοοεοάϊηρ ἴο [Π6 ἰῃτοηδ, δῃά ἴο ψιη655 (Π6 δοσαβϑίοη οἵ ἢ]5 

Ῥτοίμοσ Ασίαχεγχεβ 11. ΕὐτΠοσ, ΟὙτ5. ὩΘΔΙΥ Ἰοϑί Π15 16 οἡ ἃ 

σθαγρα οὗ ἰτεαάβοῃ ργεξειτοα αρϑϊηβὶ Πἰπὶ ὈΥ 15 δηΘ ΠΥ Τιββᾶ- 

ΡῬΒδτ65, Ψῆο Πα δοσοιηρδηϊθά Πϊπὶ ἴο 5.54, ΤΙΒθαρ ΘΟ 65 νγ85 

Θδίγαρ οὗ (δῖα δηὰ μά τἰρμίβ οὗ Βονεγει ΡΥ ονοῦ ἃ ὨΘΠΊΡΕΥ οὗ 

ατδεῖκ ἴοννηβ ἴῃ Ἰοηΐα ; δηᾶ Ογτα5 ἢδα ργονοϊςεα ἢἰ5 Ποϑ ΠΥ ὈΥ 

βοΠοιηϊηρ ἴ0 Ὀτηρ᾽ [Π656 ὑπ 6Γ 5 οὐ σοηίγο], 80 πον οἡ {Π6 

εν] θηςα οὗ ἃ ρῥυἱϑϑί, [6 ῥρυτησ6᾽5 βρίγιῖα4] ἀϊγεοίου, ΤΊ ΘΓ 65 
δοοιβεα Ογίὰ5 οὗ σοηβριτηρ ἴο δϑϑαϑϑιηαία ἴῃΠ6 Κιηρ οὐ [ῃ68 

οςςαβίοῃ οὗ δῖ5 δοσθϑϑίοη. Ογγβ Ὀάγοὶν δϑοαροα ἀδαίῃ οὐ [ἢ6 

1ηΓΘΙΟΘΘ5ΙΟῺ οὗ 15 πηοίῃου Ῥαγγϑαίιβ, ννῆο [ἤγανν Πούβε]  Ἰθεΐννεθη 

1ῃὴ6 τογὰὶ ριιαγάβ δηά Πεὺ ἔδνουσία βδοῆη. Ἐσνεηίιδ!ν ἢ6 ννὰ5 

ΔΙ] ονγοα ἴο σεΐυτη ἢ ἀπ Ἰ Πλ ἰ5ῃ6α ροννοῦβ ἰο ἰβ ρονεγηπιβηΐ 
ἴῃ Αϑία Μίμηου ; Ατὐίαδαχουχθβ Πορίηρ ἴο σοῃαιεῦ ἢ15 Ὀτοίμου ὈΥ 
[215 φϑηδίουβ {Γρδίτηδηΐ. , 

Μεδηνἢ]α Ουτιβ, πυτβηρ [π6 Ὀϊτεγαϑὲ ἔδο!ηρβ οἵ Ὠαϊγεά 
Δη4 τανεηρα, σοησεϊνοα ἰῃ6 ὈΠΙΠΙΔηΐ 1464 οὗ σο]] δοίην ἃ ατδεῖκκ 

ἴοτορ, ἴῃ δά !οη ἴο ἢ15 ἰΙαῦρα Αϑιδίς δύτῆγν, ἴο ἄρῃί Αὐΐαχευχαϑ 

ἴογ 1ῃΠ6 [ἢῖοηθ. Τῆς οἰτουπηβίδησεβ οὗ [26 {Πππ|6 ψοτα ΠΙΡΉΪΥ 

[ανουγα]α ἴο [Π15 Ρο]Ιον ; ἔοσγ αἱ ῃ6 βηά οὗ ἴῃς Ῥεϊοροῃηθβίδη 

νναῦ Ὀερδῃ [Π6 σγἱϑὲ οἵ ΠΊΘΥΟΘΠΔΙΥ [ΤΌΟΟΡ5 ἴῃ ἴπΠ6 ἨΙ]]δηῖς ψνοτ]ά. 
Ὀυτηρ ἴῃς ἸοηΡ γοαῖβ οὗ {πὶ νναὰὺ παν ατρακβ δα Ῥεοοπὶα 

ῬΙΓΟΙΕ55ΙΟηΔ) 50] 416 γ5, δηά, θεϑηρ' πη 1 ηρ᾽ ἴο τείασῃ ἰὸ [6 ααϊεῖ 
16 οὗ οΙ[1ΖΘ 5, γεῦα γεδᾶν ἴο ϊγα {Ππϑιηβεῖνοϑ οἷ 45 ΠΟΥ ΘΏΔΓΙ65. 
ΠΕ ἰγγδηην οἵ {Π6 ΟΡ ΓΟΠΙ65. δία Ὀ]Π15Πη64, ἀποὺ (Π6 ϑρατγίδηῃ 

ΕΤΏΡΙΓΕ, η [ῃ6 ατεεῖκ οἰἴ165 δα ἀγίνεη πηδν ΠῸΠῚ {Π6ῚΓ ΠΟΠΊΘ5 : 
ΟΜΜΏ16 [Π6 βϑηθύαὶ ἀεθπηογα] !]ϑαίίοη σαιιβεά ὈΥ ἃ Ἰοηρ ρουοά οὗ 

ΑΓ 8Δη4 [ῃ6 αἸ5βο το οὐ ἔα ΠΪΥ [165 μαϑίθηθεα (ἢ ἄδθοδν 

οἵ ρδίποίβιη δηά Κιηα]βα {πῸ ραβϑίοῃ ἴὺσ ἃ τονϊηρ᾽ Π||6 οὗ ργοῆϊ 
Δηα δάνεηίζαγα. 

Ογτ5 54} 15 Ορρογίιημν ; ἀσβραίομιηρ ἢ ἀρϑηΐβ ἴῃ 4]}]} 
ἀϊγεοίίοηβ, 6 ἄτανν ἰορείμευ ἴο ἢϊ5. οοιχί δἱ ϑαγάῖθ ΤΠΔΗΥ 

αγεεὶτβ οὗ γτυϊηθα ἰογίαπθθ. Α Ῥούὴ ἰϑδάθσ οἵ πιϑη, με ἀαζχιεά 

[ῃ6 ἀταεὶς ᾿πηδριηδίοη ὈΥ ἢϊ5. ὈΥΠΠαμς ραιβοη δ}! γ, μ]5. γουτ μα] 

Ἑ. ΧΕΝ, ΠΙ. δ 



Χ. ΠΖΧΖΙΑΚΟΜ ΘΟΤΊΟΝ: 

ΘΠ Πα βίαϑιη δηα ἢ15 Ὀρεη-Παηα θα βεπεγοβιῖγ. Ηδ]]δηῖς ραίτϊοι- 

15Π1 νναὰ8. ρῬγδοίοα!]ν ἀεδά ; δηά Πεῖα, Δρραγεηῖν αἱ [πΠ6 ἄδννῃ 

οὗ ἃ ἢδνν εἴδ, ννᾶβ ἃ της 6 ἢ ἃ ρύθαΐ παῖαγα, μανιηρ δἱ ἢ15 415- 

ΡΟΞΚ4] “πε βρο]ά οἵ Αϑβ1ὰ δηά {πε τηξη οἱ Ηε]]α5.. Ἠδ ἀειημδπηάεά 
ὯΟ ϑ58ουιῆςα5,--τ50 ΤᾺ Πὶ5 πηρτησοηΐ ᾿ην]ταίίοη ἴο ϑρατγίδ,-- 

ΜΙ Πουΐ ΔΙρ1]6 γενναγάβ. Τὴδ βο] 1οΥΓ γῆο σαπα οἡ ἔοοϊ 5ῃοι]ά 

Ι͂ΕσΕινα ἃ ἤοῖθδα; ἢθ6 ψὴο σϑιηθ ΟἹ ὨοΙβ6- ῬΔοῖκ, ἃ σμδαγιοῖ δηά 

ρα. Ονηεῖβ οἵ Πε6]45 5ῃοι14 6 πηδᾶς πηαϑίογβ οὗ ν]]αρ65 ; δηά 
πιαϑίεγβ οὗ ν}]ᾶρῈ5 ἰοσγαά5 οὗ οἱ[]65. 80 ϑσοβϑϑία νὰ 5 {Π15 ΡΟΪΙΟΥ 
[Παΐ ΘΑΥ͂Υ 1 401 Β.Ο. Ογτι5 δᾶ σοηῃσδηίγαίεα δἱ 54.115 ἃ ἔοτοα 

οὗ ὅοοο πιϑῇ, ΜῆοΠπι ἢ15 ατροὶς οδποοῖβ δα ςο]]θοϊβα ἴῃ ἰῃ6 

Ρεϊοροηηαβο, Πα ϑβαὶν, [οηἱὰ δηα αἰβενεῖα. 

δ. 3. ΧΕΝΟΡΗΟΝ, ΡΒΕΟΧΕΝῦΒ ΑΝΡῸ ΟΥ̓Εῦϑ. 

Απιοηρ ἴπ6 ατεεκ οὐῆοειθ μοι Ογίι5 Πδά δἰἰγαοίεα ἴὸ 
Θδγάϊ5. νὰ πΠ6 Ὑπαθδη Ρτόχθηιβ, δῃ οἹά Πἰεηά οἵ Χεπορποη, 

ΜηοῸ ἴῃ {πΠ6 ϑεοοηά Βοοὶς ρσίνεβ ἃ βυπιραϊμείίς δοοουηΐ οὐ ἢΪ5 

ΠΟΌ]Ε απα δηλ ϊτοι5 παῖαγθ ΕΎΟΠΊ ἢϊ5 ἀδβουρίϊοη οἵ ῬΎΌΧΘΊιΙ5 

8ἃ5 ἃ αἰβεῖρία οἵ {6 γπείογοῖδὴ (σοούρ]αβ, ἀηα ἃ5 οὔθ ννῇῆο 16- 

ςορηϊβοά [6 πηροτίδηςσε οὗ οσυϊίατο 45 δῃ δἰεπηθηΐ οὗ ἀἰβεϊηοιίοη 
ἴῃ ΡΌΌ]ὶς 18, να τλᾶν ἰηέεσ [πμδὲ [πε Ῥοηά ψῃῖοἢ απἰτεα της ἵννο 

{τἰοηάς νὰ οὗ ἃ ᾿ἸΓΕΥΑΥΥ οπατδαοίοσ. Μοΐδονεσ ψα δε ἴο]ά 

Εἰβεννῃεγε ἴπαὶ Χεπορῆοη, ψὴῸ ννὰ5 ἃ ἔδινν γεαῖβ οἱ ἴπδη 

ῬΥΟΧΘΠΙ5, ΠΔα δοίεα 45 ἢϊβ ἰὰϊοΥ. Ηδησα 1 ἀρρδαῖβ ργο Ὁ Ϊ]6 

[πηι Ογτὰ5 ψ ϑῃεα ἴο βϑουγα, [πγουρ ἢ Ρτοόχϑηιῖ5, {ΠῈ6 βεγνίςοθβ οὗ 

ΧΕΠΟΡΒΟῆ 88 ἃ εζυζἧ οἴῆοογ ἰο αἱἀ ἢϊπὶ 1ῃ ἢ 15 δι ὈἸ[οι15 50 Π 6 Π165. 

ΧΕΠΟΡρΠοη ὄχρύθϑϑὶ]γυ [6115 τι5 [Πδΐ ἢς Ἰοϊηεα (ῃ6 ἐχρβαϊτοη η62 67 

ας ρε76γαΐ 7107. σαῤίαζηι 7107 δοἰα1267. 

ΕΔΙῪ ἴῃ 401 Β.Ο. Χεπορμοῃ, 8ἃ5 ἢ6 [6115 τ δὲ {π6 Ὀερίπηϊηνσ 

οὗ (ῃῆ6ς ΤΗϊγα Βοοῖς, γεοεῖνεαὰ ἤτοπὶ ῬΥοΌχαβηιῖ5 ἃ ἰδίαι, ἴῃ 1] ἢ 

6 πηάετίοοῖκ ἴο ἱπίτοάμος Πἰπὶ ἴο Ογγαβ, δάἀϊηρ [86 σον ηῖοδὶ 

ΓΕΑ Κ (Παὶ ἢ6 σοηϑίἀογεα της {πη ἀ5}1ρ᾽ οὗ βοῇ ἃ ραίγοῃ 
ννὰ5 τυογίδ »207γ6 9 ἀζηιδο ἐλαγι ἀξ πιαΐζψε εἱΐν,-τταὶ ϑι Κη 

1Ππβδίγατίοη οὗ [ῃ6 ἄξδοαν οἵ ραίγιοίίσπηχ ἀιτηρ (Π]5. Ρευτοά. 

Ηςε σοπηηπηϊσαίθα [Πῃ6 ρόροϑαὶ οἵ Ῥιοχεηι ἴο ἢ]5. τηδϑίεγ 

Θοοίδίαε5, ΨὴΟ ἔξαγε (ῃδΐ ἢϊ]5 γοιηρ {τίεπα τηϊρῃξ Ρργόνοκα 



ΤΝΤΚΟΡΟΟΘΤΖΊΟΝ. ΣΙ 

1[η6 ΒοΚ5Γ ΠΥ οὗ τ1πῈ ἀδιηοογδαονυ, {6 τἤγενν ἴῃ ἢΪ5 ἰοῖ ἢ ΟΠ 6 

Ψηὴο Ππαὰ Ὀδεῃ ἴῃς ὈΪτεΥ δηθν οὗ Αἰμεηβ ἂμ πδά δοίμα!ν 

[ὰγ]Ϊ5ῃη 64 ϑραγία νι π6 πιο οὗ οὐπβῃιηρ ἢθῖ. Ηδ δο- 
ΠΟΥ ΠΡῚν Δα ν]56 4 Πϊπὶ ἴο σοπβι] (Π6 οἵδο]6 αἱ [2 ε]ρηϊ. ΤΠ ΠΟΥ 

ΧΕΠΟΡΠΒΟΩ ταραϊγοα. Βαΐ, ᾿ηϑίθδα οὗ δϑιηρ 6 (οά, 584}11 

ΒῸ ἴο ϑαγά!β Οὐ 514]] 1 [ουθθαῦ ̓  Πα ραΐϊ ἴῃ6 Ὠδυγόννεῦ αι Θ βίο : 

“Ἡδνίηρ ἃ ἸΟΌΓΠΕΘΥ ἴῃ νῖαν, ἴο ψΏΙΓΘἢ οὗ {Π6 σοάβ πρὶ 1 οὔδευ 

ΡῬΙΓΑγοΙ5 Δη6 ϑδουῆοαβ ἢ ΟΥ̓ΘΥ ἴο Πηᾶ κα 1 Ρῥγορ οι 9 ΤῊΒ 

ΟΥ̓ΔΟΪΘ ᾿ηἀΠΙσαίεα ἴο ΠΙπὶ (Π6 ῬΙΌΡΕΙ ἄδι165. ϑοοζαίθϑβ, Πονγανοι, 

γννὰ5 4Ἰ5ρ]Θαβθα ψ 1 Π15. ἀἸ56 1016 θδοαιθα ἢ6 Πδα ποὶ βαυρτηεα 
1ῃ6 αιιοϑίίοη ἢ ρετίεςϊ αηκηθθ5. “ΝΕ νεχίῃε]θβϑ, μα δαάςεα, 

51ηὴ66 γοι ἢάνα εἰεοίεά ἴο ραΐ {πΠ6 πιδϑίιοη [ἢ γΟῸΓ ΟΥ̓ ΨΨΑΥ, 

γοῦ πλιιδί δεῖ οἢ (Π6 δῆϑβνυνευ νοποῃϑαίεα., 50 Χεηορβθοη δεῖ 541] 

αἴζου ἀπ]ν ρου ουπληρ [Π6 ΠΕΟΘσΘΔΙΥ σχῖθ5. ΡΥΟΌΔΌΪν ῃς 45 ποῖ 

ΒΟΙΓΥ ἴο ἰθανε ἢ15 ἢδίινε ο(Υ; ἰοῦ Αἰἤθη5 ππάοϑῦ (ῃ6 ταϑίογεά 

ἀειηοούαου οδηηοΐ ἤᾶνα Ὀδθὴ δὴ ἈρΊθθα 6 ταϑιάθησα [οὺγ ἃ 

ΠΠΘΙΏ ΕΓ οὗ {πε Κηϊρηῃϊΐβ, {Π6 οἰαθ5 ψῃϊο ἢ μαά Ὀδθη ἴπ6 οδιεῖ 

ΒΌΡΡοτί οὗ [ἴῃς δἰζοοιοιιβ ὑγγαηην οὗ {ῃ6 ΤὨιχίγ. 

Ηδε τεϑομεά ϑδγάϊβ ἴῃ [Π6 ϑριυϊηρ οὗ 401 Β.6., δῃηᾷ ἔοαηά 

Ογτὰ5 8η4 ῬΊόχθηιϊθ ΡΙ ρα ἰὼ δεῖ οὰὔἵΐδ οὐ δὴ δχρεάιϊιοη 

αιγεθοίεα, 50 1ἴ ννὰβ δ]]εσεά, αραϊησὲ (6 Ριβιἀϊδηβ, ἃ το ΓΔΟΙΟΥΥ 

ΤΟΥ {Π06 ἴῃ ἃ ἀϊβδίδηϊς ρατί οὗ {π6 ῥυησεβ βαίγαρυ. ΤΠΕΥ 

ῬὈοϊῇ βχριθββεα ἃ βίσοηρ ψ 5 {Πα Χϑηορῆοη 5ῃου]α ΔΟσΟΙΏΡΔΩΥ 

[Πε. Ηθ ννὰβ ἀδοεινεά Ὀν {{|6ῚΓ ϑἰδίθπηθηΐβ, ἴῸὉΥ ΏΙΟἢ, Πα 

4445, ῬΥΟΧΘΉϊ5 ψὰ5 ποῖ ΓΕϑΡΟΉΞΙΌ]6 ; ἔογ ὩΘΙΠΘΥΓ ῬΙΌΧΘΗΙ5 ΠΟΥ 

ΔΗΥ͂ ΟἸΠοΥΓ ατεεὶς οἴῆποεῦ ἐχοθρὶ υ]θαγοπιβ, [ῃ6 ᾿ητπηαΐς ΠἸε πα οὗ 

Ογίι5, μ84 αἵ ρίεβθηΐ Δὴγ ϑιϑριοιοῃ (μαΐ [6 Ἔχρϑαϊοη νγα5 

ΓΘΑΙγ αἰτεοίς ἀραϊηδί (ῃ6 Κίηρ οἵ Ρείϑίδ, 

δ. 4. ΤῪῊΞ ΑΝΑΒΑΘΙ5Β. ΟΥὐκῦβ ΤῊΗΒΞ ΗΕΒΕΟ ΟΕ ΒΟΟΚΊΙ. Ηκπ 

ΜΑΒΟΗΕῈΒ ΕΈΟΜ 5ΔΕΡΙΘ ΤῸ ΟὔΝΑΧΑ ΜΨΉΒΒΕΕ ΗΕ [18 
ΚΙΙΙΕΘ ΙΝ ΒΑΤΤΙΕ. 

ΤΟ {{Π6 Κύρου ᾿Ανάβασις σδΔη ἴῃ Ξἰγοἴηθ55 6 ΔρΡρΙ]δα ἴο τῃς 
ΕἸγϑὶ Βοοῖκ ΟὨΪΥ, Μν]Οἢ ἀΘ βου 65 ἴΠ6 πηαγο ἢ πε 2 εοτε7117}) (τοπὰ 

τῃς6 νεϑβὶ οἵ Δϑῖα Μιποῦ ᾿πίο Βαρυ]οηΐα. Τηϊβ οσοιρὶοα δθοιι δἰχ 

ὦὖ2 



ΧῚΪ “ΖΔ, ΖΊ ΚΟ ΟςΟΤΤ7ΖΟΛ,. 

πιοηΐῆ5. ΤΠ ϑεοοηά Βοοϊκ Ρερὶηϑ5 τῆς δοσουηί οὗ (ῃ6 Κατάβασις 

ΟΥ̓ ἴη6 ουτηεν αἶοτυϑ ἴο [η6 ἙΠχῖηδ 568. 

Ιὴ Μδϑδιίςοῃ 401 Β.6. Ουτὰβ παά σοτηρ]ειεθα ᾿ϊ5 ῬγΘΡραγϑ ΟΉ5. 
Τῆς ὅοοο αταεὶς ἰτοορβ πον σοηῃσεηίγαίεα αἱ Θαγά 15 μ6 ρἰδοθα 
ὑπάεγ ἴῃ6 σοπιηδηᾷ οὗ [ἷἰ5 ϑραϊίΐδῃ ρϑηεγαὶ ΟἸβασομιβ, δὴ 

ΟἸὐ]ανν ΟΠ] 15 ἡδίϊνα οἱΐγ, μανίηρ Ὀ6θη σοηάειηηθα ἰὼ ἀεδίῃ 

ὈΥ ἴῃ6 1,οραδοπηοηϊαῃ Δα ΠΟΥ 165 (οΥ αἀἰσορεάϊιθησθ ἴοὸ {πεῖΓ᾿ 

οΥ̓ἄογβ. Τὴηδ Αβϑιδίις τοορ5 οὗ Ογγιβ, ΠΕ ΠΡ τη ΙΟΟ,ΟΟΟ, ἡγ6Γ8 

σοΙηΠ] Δ Πς6 ὈΥ ὯΙ5 ΠΠἸΘη4 Ατίδεαβ ἴῃς Ῥεύβϑίδη. Οὐυγχιβ 511} ἰοἱά 

[18 ατξεκβ [μαΐ (ῃ6 οὔ]θοϊ οὗ 15 δηίερυιβθα νγὰθ ΤΏΘΓΟΪν ἴο 

βδεσῦγα (η6 ΠΟ οΙ͂5. οὗ ΠῚ5 ργονίησα δραϊηδί τῆς Ῥιβιάϊίδη ἔτεε- 
ὈοοίεΓϑ ; δηᾷ, ἰῇ οΥ̓ΘΥ το ἄδοεῖνα Ατίαχεύχθϑ, 6 ρανα ουἵ (Πδΐ 

[ῃς τεεοὶς οτος ἢ 6 Πα ςοἸ]δοί αὶ ννὰ5 ἀεϑιρ 64 ἔοΥΓ βούνιοα 

αραϊηβί 5. θαῖοιιβ τῖναὶ, Τιβϑαρῃοθίηθθ, ϑαῖγαρ οἵ Οσατα. Βαΐ 

ΤΙΒΒΑΡΠοΓη65 σαυβροοίοα (Π6 γα] 465] 5 οὗ Ογγα5, δηα, θη ἢ6 

Ποαγὰά οὗ {πε πηδρῃϊπ46 οὗ [πΠ6 ῥτησε᾽5. δἰτηγ, βίατιθα ἢ 411} 

ΒρΡεβα ἴο :ἴῃΐούη (ῃηἢ6 αἴεαῖ Κιηρ, ψῆο αἵ οὔσθ Ῥεσδὴ ἢ15 

ΡΓΕΡΑΙΓΔΙΙΟΏ5. 
Τὴ τουΐα οὗ γί Ππομ] ϑαγάϊβ ἰο (πηαχα σαῇ 6 Θαβι]ν 

566 ῇ ὉὩΡοὴ ἴῇ6 Μαρ. Τπηε οἤϊοξ ὄνεηΐβ οἵ ἴΠ6 τηδυοῦ ΤΥ Ὀ6 

Ἀγ ῆν τηθηςοηθα Πεῖο. Αἱ Ο(ο]οσϑαα Ουταβ νγὰβ ονοτίαικεη ὈΥ 

οὔ οὗ ἢϊ5 ατδεὶς σεησίαὶβ, Μεηοη (6 ΤΠ οβϑα δη, δὲ {πΠ6 μοδά 

Οὗ Ιδοο {{00Ρ5. Αἱ (εϊαδθεηδε ἢς ἢαϊ]εα ἴου [ἰσγίν ἄδγϑ, να! ηρ 

ἴου {ὰτ{Π6γ ται ογοειηθηῖβ νν] ἢ σεῦ Ὀγουρ ἢ Ὀν ΟἸδαγοπι5 δηά 

ΘΟΡΠΒδροηδίαθΒ. ΑΠΘΥ {Π6ῚῚ ΔΥΓΙν4] ἃ τανιανν ννγὰβ Π6]4, (Π6 ατεεῖς 
ἴογοα ον ΔΠΊοιτηρ' ἴο ον ΥΓ 13,0ΟοΟ τηοη. Αἱ Οδυϑί Οδιηρα5 

γα ἢανα (ῃ6 1ηἰογεϑίηρ τηθοίηρ οὗ Ογτιβ ἢ Εργαχα, να οὗ 
ΘΥΘΏΏ6515, ΡΓΠος οὗ ΟἸ]ΠἸοϊα αηα 8 νᾶ554] οἵ Ῥεῖϑία. 516 ρτοὸ- 
νἀεα Ογτιβ ἢ ἃ ἰᾶῦρα 50} οὗ ΤΙΠΟΠΘΥ ἔου [6 ραυπηθηΐ οὗ ἢ15 

ἘΓΌΟΟΡ5, δΔη4 δοσοιηρδηϊθα Π]Π} ἴο 5οὴα ΨΑΥ ΟἹ 15 τη. Αἰ 

ΤΙ ΔΕ. ΠῚ ἃ »,δηα γανιενν θνὰ5 πο] 1 ΠΕ Ποηουγ. ΤΤΠΕ δἰπιοϑβί 

ἸΠΊΡΓΘΡΉΘ]6 ρ855, 8115 τῃ6 ΟἸΠἸοίαη Θδίεϑ, γᾶ οσσυρίεα ὈΥ͂ 
θη θβὶβ ; Ραΐ ἢ15 γοϑιϑίδῃςα νγα5 8 ΠΊΕΓΕ 5Π8Π|, δΔη4 δ Ταῖϑα5 

ἢδ Πυγ]5η 64 Ογτι5 ἢ ἰΓΟΟρ5. [{ ννὰ5 δἱ Ταῦϑαβ [Πδὲ (6 α1ΠΠ- 
ΟἸ]1165 οὐ Ογγ5 ψΊ ἢ ἢ15 ατεεῖςα ἢγϑέ αίόϑα ϑυβρεοίηρ (Π6 

76 4] οὈ]εςοὶ οὗ [Π6 Ἔχρεάπιίοη, {πῸν τεπιβεα ἴο δάναποθ ἈΠῸ 
ΤΩ ΘΙ ἀἰἸβοιιβϑίοη (ΠοΥ ἀρτθεα ἴο βεηά ἰο Ουτιβ5 ἃ ἀδραίαίοη 

λ 



ΤΥΤΚΟΡ ΘΟΤΊΟΛ,, ΧΙΝ 

᾿Ἰηοἰααϊησ ΟἸδατοἤ5, Ο ννὰβ ποῖ Κηόψῃ ἰοὸ 6 1ῃ πὰ βϑθογοῖρ 

οὗ {πὰ ριΐηῆσθ Ουὐτιδθ ΤΕρΡ] 16 (Πα ἢ6 ννὰβ σὑθ8]ΠῪ ΤηΔΥΟΠΙηΡ᾽ 

δϑαϊηϑδί ΑὈΤΟσοΠΊ45, ϑαίσγαρ οὗ ὅσα, ννγῆο ννὰϑ δῃσδιηροα οὐ {Π6 

ΕΠΡΉγαῖεβ, δηα ΡΓΟΠΊ5Ε 4 [πΠ6 αγεοῖκβ δά" Ἰοη84] ραν. ΝΠ {μ658 
ΔΘΘΌΣΔησ65 [ΠῸῪ νγοΊ6 βαί5ῆεά. 

Αἱ 186 ροτί οἵ 5515 Ουγι5 τασεϊνθα διγΠ Ὶ ται! ουσεηιθηΐς 
Ὀτοιρης ὈΥγ 15 ἤδξεί, απηοηρϑί {πΠ6πὶ 7ζοο ϑραγίδῃ ΠΟρ] 65 ὉΠ ΘΓ 

[ἢ6 σοπηηδηα οὗ ΟΠΘΙΠΒΟρΡἢ 5, βοηΐ, ᾿ νὰ δα, Ὀγ τῃ6 

ΤΙ Δοραἀδειηοηϊδῃ ΡΟνετηπιοηί. ΤῊ ὨυΠ ΘΓ οὗ ἢἰ5 ατεοκ ἔογοθ 

ον ΤαδοΠοα 14,:0οο. ΑὈτ͵τοσοπΊα5, ΏΟ ψὰ8 ἴῃ σομηπηδηα οὗ 

30Ο,ΟΟΟ [Ὡ6, 5665 ἴο ανα Ὀθθη δ]διπηθα ὈΥγ {Π6 τὰρι α ργορταϑϑ5 

οὗ 1Π6 ᾿Ἰηνδάδγ δηά ἢεᾶ ἔγοπι {πῃε ϑυγίδῃ Ἴοαϑὶ ἰηΐο [Π6 ᾿ΠΙΘΥΙΟΥ, 

ΔΡδηἀοηηρ ἰἤτοα ἀσίδηϑι}]6. ροϑι!οηθ 1 5ῸσΟαϑϑίοη :---(1) [Π68 

ϑυταη (είε5, (2) {π6 ρα55 οὗ Βειίδῃ ονεῦ Μουηὶ Απηδηιϊ5, δηά 

(3) ἴδ. ραβϑϑαρὲ οὗ τῆς Ἐπρῆταίεβ. Αἱ ΤΠδρβδαςοιβ, 51 Ὀείογα 
οἸΌϑϑηρ 1ῃ6 ἘπρΠταΐθθ, Ογίὰβ δἱ ἰαϑδί ραΌΠΟΙν ᾿ηογπηεα [Π6 

ατεεῖκβ (παΐ ἢς ννὰβ ἰθδαάϊηρ {Ππεπὶ ἰο Βαρυ]ο ἰο ἤρῃξ δρδϊηβ 

[Π6 ατεαὶ Κιηρ. ὙΤῃα δηποιπησθηηθηὶ νὰ τεσεῖνεα ψ]Π Ἰουά 

ΠΊΠΓΠΊΌΓΒ ; Ραΐϊ [Π6 50] 165 ὑνεα ἀρρϑαβϑεά Ὀγ [Π6 ῥγοπηϊβα οὗ ἃ 
ΠΠΌ06γὰ] ἀοπδίϊοη ἴο ΡῈ ρίνβη ἰο βοῇ πῇδη ΟἹ δ 11ν84] αἱ Βαθυ]οη. 
Αἱ ΟΒδαγπηδηάέ ἃ βεγοι5 ἀϊβριιῖα αύοβϑα "εΐννεθῃ ΟἸθαύοῃιβ δηά 

Μεηοη, ἴἢ νΏΙΟἢ {πΠῸ6 ἰτοορβ οὗ {π6 ἴννο βσ'ηθγα 5 ]οιηθα. Τῆς 

Ιηἰεγνεηίοη οὗ ῬΤΟΧΘΏΙ5 ἃ5 ρεϑοο ἈΚ οΥ ννὰ5 ΠΠΒΠσΟΟ 558]; δηά 

{πΠ6 στανιῦν οὗ {Πε6 ϑιἰὰϑί]ο ννὰ5. ΟὨΪΥΚ 4] αγεα ὈΚΥ δῇ ΔΡΡρ6Ὲ8] ΠΙΌΠη 

Ογταβ ΠΙμη56 1. 
ΗΠ Ποτίο Ουπιβ μαα Ὀδθη δάναηοϊηρ ἢ ονευννεθηϊηρ᾽ 561} 

σοηῆάεηοα ; ἔοΥ ἢε Παά θϑϑη δἱοννεα ἴο ρ855 ψιίμουΐ ταϑιϑίδηςσε 
411 [86 παίισγαὶ οὐϑίβοϊθϑ οὗ ννῃιοἢ {π6 Ῥουβιδηβ τ] πᾶνε ἰακθη 

δαναηίαρε ἴο Ῥδ΄Γ 15 ῥργόρίεϑβ, δῃά ἢονν Π6 βεοπηθά ἴο {π1η 
(παῖ ν]οίοΥΥ νου 6 Πὶ5 ψιίπουϊ ἃ βίπιρρίθ Τη15. ἐξε!ηρ 

νγὰ5 ΟἿΪΥ Ἰποῖθαβθα ψΏθη, [ἢτε6 ἄδγβ δῇθυ ἰεανίηρ Ῥγυΐαθ, ἢ6 

[ουηά αχυϊα υπάείεηάεα [Π6 στεαΐ ἰγοηοῃ ΗΟ Ατίαχογχοβ μά 

οδιυβθά ἴο ΡῈ ἀπρ' Δούοβϑϑ {πΠ6 ρ]αϊη ἰοῦ ἃ ἰδεηρστῃ οἵ 40 π|1165. [ἰ 

Παά Ῥδθὴ δραῃάοηεα ἔγοπι 5οπηθ ππϑοσοιηΐα 0] 6 ρϑηϊα. ΟΥΤ5 

ὭΟΝ ἱπηΔρΊηεα (Πηδὶ ἰῃ6 Ῥεγϑιδὴβ νου] ἡθνοῦ ἔαοα ἢϊπὶ ἴῃ {ΠπῈ 

ΡΙαϊη5 οἵ Βαργίοηῖϊα. Απηάᾶ ννῆδῃ ομδ δύ δα Υ ἴῃ ϑερίθ 61 Π]5 

[ΓΟΟΡ5 ψαῦα δροιΐ ἴο ἢδ]ΐ ἔου {ΠΕῚΓ ΤΟΥ Πρ Π168] αἱ (Π6 νι] Π]ὰρα 



ΧῚΝ ΑΖ Οὐ  σΟΖΥΘΙΔΑ 

οἵ Ουηάᾶχα, 1 ννὰ5 Δῃπουηςθά ἰΠαΐ ἃ ναϑί Ρεγϑίδῃ μοβὲ οὔ φοο,θοοο 
ΤΘ ἢ νὰᾺ5 ΔΡΡΙΌΔΟΠΙηΡ᾽ ἴῃ οΟΥάευ οὐ Ὀδίι]6 νεῖ ἴῃ6 ὀρθῇ ρ] δίῃ. 
Οντα5, ααϊ6 ἰαἸζθη ὈΥ ΘΌΓΡΓΙΙΒΘ, ΔΥγα ηΡ  α ΠΙ]5 ἔογοε5 ΨΊ 41] σρεϑά. 

ΤῊς αγξεῖζα ἀηά οι ΟἸδαύσπι5 γεῦα οἡ 1ἴΠ6 τρὶς νηρ ταϑίηρ 
οὐ ἴΠ6 ἘπΡρΉταΐαβ ; Αὐΐδθιιθ ἢ 15 Αϑιδίίς ἴτῸῸΡ5 νὰ5. οὔ 

{Π6 Ἰεῖ ; δηα Ουγγιδ ϑυσγουπηαθα Ὀγ ἃ θοαγ-σιατγά οὗ όοο Ῥεγϑίδῃ 

σαν ΑΓ νγὰ5 ἴῃ ἴῃ6 σθηΐγθ. 50 ρζεαΐ ννὰθ ἴῃ6 ϑιΡΘΥΙΟΤΥ οὗ 

Αὐΐαχθυχοβ ἢ ΠΡ 6 5 {Παΐ ἢ15 σεηίγα Ἔχιθηἀβα Ῥεγοηά {π6 ἰεἐ 
ψηρ οὗ ἴῃς Ογγεῖϊδηϑ. 

75 Ῥείογε τῃ6 δία Ὀερδῃ, Ογτιθ ογάογεα ΟἸδασσῃι5. ἴοὸ 

αἰίδοῖς (ῃ6 Ῥείβίδῃ σδηίγε, Ὀεοδιβα ἴῃς Κιηρ νὰ ἴῆθσγθ Βιαΐ 

ΟἸΙΘαύο 5, αἰταια οὐ νι Πάγανηρ 15 Πρ ϊ οπὶ [ἢ6 ΓΙνΟΥ δηά 

ἜΧΡοΟϑΙηρ ΠΙΠΊ561 ἴο δὴ αἰίδοκ ἴῖἢ ἢδηϊς δηα τϑδι, 51ΠΊΡΙΥῪ 

ΔηΒννουθα {μα ἢ6 νγὰβ (ακιηρ σαῖα (δὶ 411] σῃοι]α 6 ννεὶ]. 

Ηδ ομαῖρεά [ῆς Ῥεγβιδὴ [εἴς δηᾶ σχουίθα 1 δἰπιοϑδί νι ποὰΐ ἃ 

ὈΪον ; ΤΙΒθαρθογηθ5. δ]οη 6, νυ ἢ 15 Ὀοάγν οὗ Ποῖδε, ποΐ ἰδκίηρ 

Ρατί ἴῃ [ῃ6 βξἜηογαὶ ἢἰρης. Μεδηνἢθ [ῃ6 Ῥεογϑίδῃ σεηΐγα 
ὉΠ4ΘΓ Αὐΐαχούχεβ θερδῃ ἴο δυσσγοιηά (ῃ6 Ἰεῆ ννὴρ οὗ Ογτχταβ. 

ΤΠεΏ [Π8 τεῦ κί 55 Ῥτίηοα οπδα Οαΐ, 1 568 6 Τη8Π᾿; 5π6 τοῦδ 
Γουγνναγὰ ἢ ἃ ποῖα Πα] οὗ σοπηρδηϊοηβ ἴο αἰίδοϊς (πΠ6 Κιηρ 

ψὴΟ ννὰβ ριοίθοϊεααᾷ. ὉγΥ ἃ Ῥοάγ-σιιατάᾷ οἵ ὄοοο ἤοῖβθ. Ουγαβ 

ὈτγΟΚκΘ {ΠΕῚῚ τη] δηα ὨυΠ]Π1ηρ Π15 1άνθ]η ννουσ πα θα 5. ὈτοΙΠΘΥ 

5ΠΡ Εν τη [Π6 Ὀτεαβί ; θὰ δ νναὰβ ᾿πητθ ]Ἰίε]ν βαγγουη 66 δηά 
5141}. Νεοχὶ Ατδει5 δΔη4 8]] (Π6 Αϑίδίις Τοοὺρ5 οἵ Ουγὰβ δά τη 

σοηδιβίοῃ, δηα {ΠΕῚΓ Παρ νγαὰ5 ρα πἀογθα Ὀγ (Π6 δηοπηγ. ΤΠ 

Ῥρυϑιδῃϑ γγοΎα [Ππ|5 ν]οϊογιοι 5 θοῇ Ποῖα δηα τῇ ἴΠ6 σθηίγα ; δηά 

Ατίαχευχθϑ ἄγον Ρ Π15 ΤΟΟΡ5 ἴο αἰΐίδοῖκ (πΠ6 ατβεῖζβ, ῆο γε γα 

ἀηᾶνναγα οὗ [6 ἄφδίῃ οὐ γίιβ. ΟἸεαύοθαβ σαι ηθα ἃ. βεσοηά 

νϊοἴοτν ; ἴογ [ῃς Ῥεγβιδηβ Πεα ψηποιΐ ἀνναιτηρ ἢ15 οηβαῖ, ὍΤῆι5 
γο]ενεα οὐ 811 δρεπηθ5 ἢ6 τα π]διηθα οὐ (Π6 ἢεΙα 1ἴἢ ΠΟρα5 
οἵ πεαιίηρ [[ἀἸηρ5 οἵ Ογίιβ. Ηδ {Πεη τεαϊαγηθα ἴο ἢ15 σΔΠΊΡ, 

ΜὩΪΟἢ Πα ἔουπηα σοπΊρ] οἰοὶν ρῥ]αηάεγεα. 80 [Πῃ6 ατεξεὶζβ γεῖῦγεα 

ΘΙΡΡρΕεΙ655 ἴο γοϑῖ; πιοβί οὔ ἴῃθπὶ Παά Πα Ὧὸ τηοσηϊηρ᾽ Π16Δ] 
οὐ ηρ᾽ ἴο [Π6 ΘΑ. Πουΐ αἱ νΒΙοἢ [Π6 Ὀαίι]6 μαα Ὀεβπη. 



ΖΜ ΦΟΡΤΊΟΝ, ἼΧΥ 

ὃς. ΤῊΞ ΑΝΑΒΑΞΙ5 ΟΟΝΤΙΝΌΕΡ. ΟΙΒΑΒΟΗῦΒ ΤΗΕ ΗΕΒΟ 
ΓΙ ἘΟΟΝΚ τ ὙΠ ΟΒΕΕΚΘ ΒΕΟΙΝ ὙΠΕΙΞ. ΒΕΤΕΕΛΤ. 

ΤΗῊΗΕ ΤΒΕΑΟΘΗΒΒΟῦΒ 5ΞΕΙΖΌΒΕ ΟΕ ΤΗΕΙΒ ΟΘΕΝΕΒΑΙΒ ΒΥ 

ΤΙΘΒΘΑΡΗΒΈΕΝΕΘ. 

Ελυΐν ἴῃ ἴῃς τηογυηϊηρ οὗ 6 ἄαν αἰζεσ [Π6 δίς οὗ συηαχα 

ΟἸδαύοῃα5 δηα {Π6 οἴμοῦ τρεῖς σοηθσαΐβ ἀδοιϊ6α ἴο τηδύοῇ οαΐ 

8η4 τπηεεΐ Ογτιι5, Ποπὶ {Π6Υ ΒῸΡΡροΞΕεα ἴο ΡῈ 5111] αἰϊνθ. Οἡ Ἰθδαγῃ- 

ἱπρ᾽ {πε αἰἸδαβίγοιιβ ἡδννα ῃ6. ατρε]τβ νεῖα ἀδαρὶν ρτιανεα. Ουπιβ, 

[Π6 οὔα Πορε οὗ {πε ἐἌχρεάϊτοη, ννὰβ5 ΡΌΠΘ, 8η4 ἤεῖα ἴΠ6Ὺ νεῖ 1ῇ 

[η6 Πεατῖί οἵ ῃς Ῥεγβιδῃ. βπιρῖγα ΘΠ γαὶν ἀδϑιταία οὗ γαβοῦτοο5 

8ΔΠ4 βυσγοιη 64 ὈΥ ἰτεδοῃογοιιβ ἔοθθ. 911], νι 5ρ] ηα 14 5ε611- 
σοηπαάθηδθ, 85 σοπ  ἝΥοΥ5 ἢ {Π6 Ὀδί]6 οὐ συηᾶχα, [Π6Ὺ ρτο- 

ςεεαεδα ἴο ΟΥ̓́ΕΓ ἴΠ6 1 ΡΖ οἱ νϊ]οΐοτν, {πΠ6 Ῥείβίδηῃ [ἤτγοηβ, ἴο 
Ατδδι5, ηῆο Πα σομημηδηάδα τῃ6 Αϑιδίς ἰτοῸρ5 οἵ Ογχι5. 

Ηδ6 ρο] ον ἀθο!ηδα {ΠΕῚΓ ᾿ηντδιοὴ ; ΡΓΟΌΔΌΪν πα Πα δἰγεαάν 

ΙΔ 46 ὍΡ ἢΙ5 πη ἴο 56οὶς {πῸ ἰἄνουγ οἵ Αὐαχουχοϑ δΔη4 ἴο Ὀβίγαν 

Ὦ]5 ὈγΟΙΠΕΓ5 ἴῃ διη5. ΟἸθδύσῆιι5 ΒΘ οη5 δἱ ἢγϑί ἰο πᾶνε ρ]δςεά ἃ 

 ΒΠη4 σοπῆάεξηςα ἴῃ Ατίαθαβ, ο τπηδοτγίοοὶς ἰο σοπάποϊ [8 

ατϑεῖκδ ἴο (Π6 5664 ὈῪ ἃ τουίς ἀἰεγεηὶ ἔγοπῃ {Παΐ ΡΥ ΏΙΟἢ πᾶν 

ἢδα σοῖῆθ. ἊἈσςοζαι!ηρ)Υ 1ἴ ννγὰ5 γεϑοϊνεα ἴο θερὶη ἴῃς γείγοαϊ ἢ 

Ὦ]5 σΟΙΊΡΔΗΥ. 

“ΤΠΗΙ]5 βίγαίερυ,, 5δαᾶγ5 Χεηορἤοη, ὁ ννα5 ΠῸ Ὀείζου [Πδη ΓΠΠΠΙηΡ᾽ 

ανναν. “Βιυΐ Εοτίαπε,, ἢ6 δα445, “ρτονεά ἃ ΠΟΌΪΟΥ ϑἰγαίεριϑι"; 

ἴογ ἰῇεν δα ποῖ ριοοθθάθα δ ἤθη {πὸ ϑιαάδηϊν ἰουπά 

{Πα βαῖναβ οἷοδα ἴο ἴΠ6 οδρ οἵ (με Ῥείϑβιδῇβ, γγῆο δἱ οὔσβ 

γειγεαϊεα ἴῃ ἃ ραηΐίςο. Τηΐβ ἰδ {πῈ ατρεὶτβ ἴο δορὶ ἃ ὈοϊάοΥ 

ΡΟΪΙογ. Τηῃςε Κιίηρ, {πον δανν, νγὰθ νι θηῖ]ν δἰασηθα. Οἡ 

[Π86 Ρῥτανιίοιβ ἄδὺ ἢῈ Παά οΪδιπηθα (ῃ6 νιοίΐουυ οὐ {Π6 ρτοιηά 

[Πα γι ννὰ5 ἠθβδά, δηα ἢ μαᾶά ἀεπηαπηαθά ἰπαΐ [6 ατδεὶςϑ 

5Πο 14 δυο ποὺ [ΠΘΙΓ ΔΙΠΠ5; 8Δη4 πον Πα βδεηΐ δηνουβ ἴο 

Παροῖςαίς ἃ ἰπισθ. Τὸ ονείανε (ῃ6 Ῥουβιδῃβ γγῆο σαπλα οἡ [ἢ ]5 

Γ]5510η. ΟἸΘαγοτι5 διγδηροα ἃ ρυδηα ἀἸβρίαν οὗ ἢ15 ογοθβ. "Εἴ 

Γηδί Ὀ6 ὈοΙηΘ ἴῃ ΠΊΠ4 πὶ [ῃ6 ἴννο ρτεαΐὶ ἊΠἘΠ σου] 1165. οὗ {Π6 
γαῖα ον ψεγα (1) ἰδοὶ οὗ 5ΌΡΡΙ165 δῃᾶ (2) Ἰρῃοαησθ οὗ 

ΤουΐῈ5. ΤῊ]5 ψ1}] Ἔχρί δίῃ ἴῃς σουτβα οὗ [16 περοίαἰϊοηβ νν Ὠ]Οἢ 

ΧΟΠΟΡΠοη ἀ6βου})65. 



ΧΥΪ ΤΧΥΖΣΑΘΦΘΘΟΞΊΤΏΖΤΟΣΝ. 

ΤΙΒΒΑΡοΥη65 ποχὲ Δρρεαῖθα οἡ [6 βοθῆβ ψ] ἢ δηοίμοῦ δοῖ 
οὗ δῆνουβ. ἴῃ ἴἢγεε ἄδυβ ἃ ἰγεαίνγ νγὰβ σοῃποὶ θα, ὈΥ νος ἢ 

ΔΙΓΔΉΡ ΘΙ Θηΐ5 ἡγε Ὲ πηδδ ἔοὺσ ῥτον:ϑι οηϊηρ [Π6 αγτεεὶς ἔοτοο, δηά 

{πΠ6 Ῥειβίδηβ δρτεθα τὸ ἐδοιταία ΤΠ6ΙΓ Ρῥτόρτθθ5 ἢ Τίσ55α- 
ΡΏΘΙΏ65 85 β 46, ΤΙΒθαρῃθτη65 ἴοοἹκ 15 ἀδραγίασγθ, [ἢ 6 ατεεὶςβ 

ΡΓΟΠΊΪΒΙηΡ ἴο ἀνγαὶϊΐ ἢ15 τείιστῃ. ὙΠδη δηδϑιδα ἃ ἔδίαὶ ἄθίαυ οὗ 
Ὀνεηΐν ἄδγϑ, ἀστὴρ νν ΙΟἢ ἢδ γὰ5 δρϑεηΐ δἱ (η6 Ῥοϑυβίδῃ σουτσζί. 

ΜϑδηνὮ]]8, ἃ5 να ἰθδασῃ εἰβενῃεσο, (1) [Π6 ατεαὶ Κιίηρ Πδά 

Γοίαγηθα ἴο Βαῦγίοη ἴο ςε]ερίαΐα ἢ15 βϑιρροβεα νἱοίοιν δἵ 

Ουηάχα; (2) ἢῈ ρᾶνα ἰο ΤΊβϑαρ ἤθη 65 ἢ15 ἀδυρῃςοιβ ἢδηά δηά 

[Π6 ῥγονίῆσοβ ρυανιοιϑὶν Πεϊά γ Ογχὰβ; δηᾶ (3) ἢ τϑοοϊνεα 

ἴτοπΊ [6 βδίγαρ ἃ ῬΙΌΙΏΪ56 [Πδἰ (Π6 τεαῖκβ βῃου]α θῈ ἀπδϑβίτγογεά. 
Αἱ Ιαϑὲ ΤΊβθαρμείηδβ τεϊαγηθα, ὍΤῆα ατξεῖκκβ Πα δἰγεδάν βεριη 

ἴο διιβρεοῖ ἰῃαΐ Ατίδειιβ νὰ ῥ᾽ αυιηρ {Π6πὶ 4156. ΔΏδη [6 

Γοίγεαϊ ννὰ5 σϑϑπηθά, (ῃθγα ννὰβ ρύεαῖ αϊβίγισδὶ Ῥεΐνεθη (6 

αὐτεοῖκκβ δηά {ῃς Ρεβίδη ρογίοῃ οὗ [ῃ6 Ογυζειδ Δυν ; δῃαᾶ {ΠῈΥ 

Κερί οἰθαῦ οὗ οὔα δῃοίμευ οί οὐ (ἢ6 τΔΊΟἢ δηά [1ἢ {ΠΕ} 

ΕΠΟΔΙΠΡΠΘηΐ5. ΤΕΥ 500η ΔΡΡΙοδοΠἝα (Π6 50- Ὁ 4]164 “ Μεάϊδῃ 

ἍΜ 4]],) δῃπὰ πηδύοῃθα οη, Κεεριηρ ἴο (πε βοῦς οὗ 11. ΤΏΠρη, δου 

ΟΥ̓ΌΒΒΙΩΡ ἴνοὸ σϑη815 σοηηξοίεα ΜῈ (Π6 ΤΊΡΤΙ5, {ΠΥ δὐτινθά δἱ 

᾿ϑιίαςέ, νΠεγα ἴΠ6 ατεεκβ εποαπηρεά. Βαΐ ἴῃς Ῥευβιαηβ ογοϑϑϑά 

1{Π6 τνεῦ δηά αδἰϊεηηρίεα ἴο δαγπὶ [ῃς ατεεῖκδ ὈῪ 1πἰπηδίϊηρ (Παΐ 

ΤΙΒΘΑΡΠΟΓη65 ᾿ηἰθηθα τὸ δηΐγαρ ἴθ ὈΚ Ὀτγδαϊζίηρ ἄοόνῃ (Π6 

Ὀτιᾶσε. ὙΤΠοΥ ννογα ον θη αἴγαια τ[ηδὲ {πῸ ατεεῖζβ πηρἢϊ σοη- 
σεῖνα (ῃς Ιάδα οὗ βϑίιπηρ ῃ Βαργίοηῖα. ὍὙη6 ατξεεῖζβ, μοννανοῖ, 

οΥΟ5564 [ῃὴ6 ΤΙΡΤΙ5 ἃ τηδυοῃϊηρ δοηρ [Π6 οἴπεσ ὈΦΔη ταδοηθά 

[ῃ6 τῖνοῦ ΡΏγβοιυβ δηά (Π6 ἴονῃ οὗ Ορῖ5. ΤΕ {ΠΥ σοπεπηπθά 

{ΠΕῚΓ ΤΥ δηά, αἴζου ῥ᾽ απ οσιηρ (ῃ6 ν]αρὲ5 οὐ Οπθεη Ραδῖγ- 

δδ(15, {πεῪ δυῦνεά δ δεηδα. ᾿ 

Ι͂Ὼ ἃ ἔδενν ἄδυβ {Πδνὺ γϑδοῃεά ἃ σῖνεῦ σδ]] δα [ῃ6 ατεαίεσ ΖΑ. 

ἉΝΉΙΕ Ἐποδιηριηρ Οἡ 15 ὈΔηΚ5, ΟἸθαύοῆι5 δἰζειηρίβθα ἴο ραΐ δῇ 

6η4 ίο {Π6 σοῃϑίδηϊ 6 δ]οιϑΥ δηα ἀἰϊβίγιδί Ὀθίννθεη ἰῃ6 ατεεῖς 

Δα Αϑἰδίς τοορ5. ὋΔοσογάιηρ])ν μα σοηβοηίοα ἴο ἃ σοηΐεθησα 

ἢ ΤΙΒΘαΡ ΘΓ 65, ΨὴΟ ΡῥΓΟΙ 564 {Παΐ, 1 τ1η6 αγαεῖκ β»'θηθΥα 5 
νοι] σοπΊα ἴο ἢϊ5 ἰθηΐ, ῃ6 ννου]α σῖνα {Ππ6πὶ ἴΠ6 Ὡδπ)6 οὗ (ΠεῈ 

{ΘΔ ΟΠ ΘΓ 5. ΡΕΙ͂ΘΟὴ ΝΟ ννὰβ σδιιϑιηρ 411 (ῃ6 (του ]6. Οπἡ (ἢΠ68 
ῃσχί ἄδὺ ΟἸθασομ5 ψεηΐ ἴο ΤΊΒΒαΡ ΠΕ Π65 δοσοπιρδηϊθα ὈΥ ΤΟυΓ 



ΖΔ] Ώ ΚΟ, ΟΤΖΤΊΤΟΝΔ, ΧΥ] 

σεπογα 5, ἔα ηγ σαρίαϊη5 δηαἀ ἵνψο Ὠυηαγεά 5ο]άϊεῦβ. Οἱ {Πεὶγ 

αὐγῖναὶ ἴῃ6 σεπθίαὶβ ετα βεϊζεά δηάᾶ {ΠΕ6]Ὶ σΟΙΠρΡΔηΙΟῊ5 Τηᾶ558- 

οἴδά. Εουγ οὗ [86 φσεηθίδὶβ, (]βαύοῆυβ, Ργόχθηιβ, Αρίδβ δηὰ 

Θοοίαίθ5, εα ἴακεη ἴο {πε Ῥεῖβίδηῃ σουγί δηα 5οοῇ δἰζθγνγαβ 

Ῥεμεοδάθρα, Τπε οἴπεῦ σεηθαὶ Μεηοῃ, ΠΟ ψὰ5 [ἢς γϑρυϊεά 

β (ταϊῖοσ, ννγὰβ Καρί αἱΐνα ὑηάεγ ἰουίαγα ἔου ἃ γεαῦ δηα ἴπεῃ ρα ἴο 

ἀραῖῃ. Αἤοϑι [6 βείζιγαε οὗ ἴπ6 ρεηοῖαὶβ, Αὐαθὶβ δα π]οη θα 

[86 Οτεοῖκβ ἴο βυσγεηάογ; Ὀαῖ ἴῃ δῇ ἱπαϊβηδηΐ ἀηα σοηϊθιηηρίιοιβ 

τη βϑαρα ἴΠ6Υ ἀξο]παα, 

δ86. ΤῊΕ ΑΝΑΒΑΒΙΘ ΟΟΝΤΙΝΕΡ. ΧΕΝΟΡΗ͂ΟΝ ΤῊΕ ΗἙΈΒΟ 
ΟΕ ΒΟΟΚΒ [Π1-ὐὕ11. ΤῊΕ ἸΤΟΌΕΈΝΕΥ ΟΕ ΤῊΗΒ ΟΒΕΕΚΒ ΤῸ 
ΤΒΑΡΕΖΌΘ. ΤΗΕΙΒΕ ΘΌΒΘΕΟΕΝΤ ΤΕΟΒΙΕ5. 

δοοῖῦ 772. 

ΤἼδ 5ἰζυαδζίοη οὗ {π6 γραῖα ον 5ΕοΙη θα Ἰηοῖα ἀδδροίαΐα 

[Πδη ὄνεῦ; Χεῃορῆοῃ 5ρθαῖκβ οὗ 1 1ἴῇ πτοϑῖ ραίμεῖισ ἰδηριιαρα. 

ΤΠεῖν 5ρ γ15 ννεγα Ποννανοῦ 5ρΡΘ ΠΥ τονῖνϑα ὈΥ Πὶ5 ονῃ ἐπειρείο 

δοίίοη. ᾿υηρσ τῆς ηἰρῃΐϊ δἰζεσ της ἀἰβαβίεσ ἢ6 ἄννόῖα ἔγομ ἃ 

ΤΟΙ ΔΥ ΚΑ Ὀ]Ὲ ἀἄγόδπὶ ἀηα δὲ οὔσας δίοιιϑεα τ[ῃ6 σαρίδ!ηβ Ψῆο Παά 

ΒΕΙν α πηᾶογΓ Ῥγόχϑηϊβ. [Ι͂ἢ ἃ τη] ηἱρῃξ σοι 01] οὗ ΜνΑΓ ἢ6 ὑτσοὰ 

{Π6πὶ ν] ἢ 51Π1Ρ16 δηα ϑυγτησ δοαιθηςα ἴο ἴαῖκα πηδαϑιιγοβ [ΟΥ̓ 

16 σοπηηοῃ βαΐίείγ. ΤΠδν αἱ οὔσθ γοοορηϊδεα ἢϊ5 ἤίηθϑβ [οΥ 

σομηπηδηα δΔηα σ4]16 ἃ προη πὶ ἴο ἢ]] {Π6 ῥΙδσβ οἵ ἢϊ15 ἐτ]6ηά. 

Αἱ Χεπορποηβ βυρρεβίίοη, ἴῃς σἀρίαϊηβ οἵ ἴπΠ6 οἴπεύ αν] ϑίοηβ 

ΨΕΙΕ σοηνεηθᾷ, Δηα {πε Υ ποιηϊηαίεα ἔουγ οἴ ΠΟΥ σεησία]5. Αἴ 

ἀδυγθακ {πΠ6 ἢδνν σεηήθία δ δυμηπηοηδα {ῃ6 50]416Γ5, νῆο πιεῖ 

αἴεῦ (Πῃ6 δϑῃϊοη οὗ ἃ ασεεὶς Ἐπ σοϊ θα δηα ργοςεβάςξά ἴο ἀἴβ5οι155 
1Π6 {αἴατα σοηάιιοΐ οἱ [μ6 ἐχρεάϊοη δηά ἴο σοηῆγη) [Π6 Δρροϊηΐ- 

τηθηΐ οἵ ἴῃ6 σεηδίαϊβ ριοροβεα. ὙΤΠαΥ δα ϑοοῇ τίϑεῃ ἔγοτι 

1ῃ6 Ρῥδιύδὶ γϑῖβ οἵ ἀδϑραὶγ ἰο ἃ βεῆβ6 οὗ {πο ὶγ πδίϊοηδὶ σγεαίη 855. 
ΤΠ πιεείίηρβ οὗ ἴπΠ6 Το ΤΠποιιϑαηά δῖα δῇ δχαςί γεργοαποίίοῃ 

οὗ ἴΠ6 οἸτἸ]ΖΘ η- 4556 ΗΠ 165 αἱ Ποη]θ. Τὴ ΔΙΩΥ 15. ἃ ΨΑΠσθτην 

ῬΟΙἶσΑ4] σον ; δπά [Π6 πδίϊοηδ] σπμαγαοίθγιϑίϊςβ. οἵ {Π6 

ΙΆ6. δ΄. ψοηάσγΠ]γ Ὀγοιυρσῃΐς οὐδ ἴῃ [ῃ6 παΐαῖϊϊννε οἵ τῃ6 

Κειτγθδί. 



ΧΥΠ ΖΥΜΖΚΟ, σΟΤΖΤΤΟΛ. 

[{ 15 ΝΕΓΥ͂ ΓΕΠ Δ ΚΑ Ὁ]6 τιμαὶ δὴ Αἰμεηΐδη σπου] Πᾶνα δχογοϊβεά 

ἃ. Ποη Πηδηαίησ ᾿ηἤπδησε ονεῦ ἴη6 Τεη ΤΠπουβαπά. ΕῸΓ Αἰ θῃ5 

νγᾶ5. ΠΟ ὈΠΡΟΡΙΪ]ΑΓ ἴῃ ατξαοθ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΪγ 1η ἴΠ6 Ῥεϊοροηηθδβα ; 

8η4 ἃ Ιαῦρε τη] οὐἹν οἵ ἴΠ6 βο]άϊοῦθ ψεῦα ΡεΕ]οροηηδβίδηῃβ, ΠΟΥ 

{πδῃ ΠΑ] Βεΐηρ Αὐοδάϊδηβ οὐ Ασμαδαηθ. ΧΟΠΟΡΠΟη νγὰ5 δἰ πτοϑῖ 

τ1ῃη6. οἷν Αἰμεηϊδῃ ἰδ ἰῖησ ραχὶ ἴῃ ἴῃ6 ἐχρϑάϊτιοη, απα ἢς παά 

ΠΟΠΊΘ “ΠΕΙΓΠΕΥΓ 85 ΡἜΠΟΙΑΙ ΠΟΥΓ σαρίδ!η ΠΟΥ 50]616γ. Ηἱἰ5 οχίτα- 

ΟΥΑΙ Γ56 ἴο ΡΟΥΘΙ 15 ἀοιυ11655 ἀπ ἴο [ῃ6 ΑἰΠθηΐδη ἄεπιο- 
ΟΥΑΙΙΟ {Γι ηϊησ, 1 ἢ ἢδα σίνεη Ὠ1π|Δ ΠΕΧΙΌΙΠΥ δηα γαϑουτοδ 

Δ η4, αἴονε 811], ρεύβιιαϑῖνε δἰοαιεησθ. Ηδ ἀἰβρίαγϑ [γουρμους 

ἃ ΤηΔΊνε]]οιι5 δου ν οἱ φοίτα] ἀδαϊησ ψΊ τηϊχεά τυ] π465 

δηα εἰ ΑΥΓαϑϑίηρ ΟἸΓΟΙΠἸδίδησεϑ ; δηα ρΡοββεϑβεβ ἴῃ ΑιἰΠθηϊδῃ 

Ρεγβοιοη {Π6 ῃγαθίοϊα ροόοννεῦ οἱ ἱπουρῃΐς δηᾶὰ ϑρεεθοῦ δηά 

δοίίοη. “ΤῈ Αἰμεηῖδη δἱοηθ, σᾶγ5 ΠὨΓΓ Οαυτζίί5, “Ροββϑεβϑθά 

[Πα ΘΌΡΘ ΟΣ οὐ οα]ϊίαγα Ώ]Οῆ 5 ΠΘΟΘΘΘΑΙΎῪ ἋῸΥΓ σον 

ΟΥΘΥΓ δηά ϑςε][-σοηίγο] ἴο {πΠ6 Ῥαπα οἵ ννδίτιούβ Ὀδαυθαγιϑθαὰ ὈΥῪ 

{πεῖν 56] 5} 1Π|ὸ, δηᾶ ἔου δηδΌ]]ηρ ΠἰπῚ ἰο δεῖνα {πεῖ ἴῃ ἰῃ6 

στεαίοϑδί νδυϊεῖν οἵ δἰζπδίϊοηβ. ἃ5 ϑροϊζεϑῃηδῃ, 85 βἜΈηἝΓα] δηα δ5 

περοιίαῖοι. Απά ἴο Πΐπη ἴἰξ νγᾶβ θϑϑθῃι αν ἄὰπς παῖ, ἴῃ 5ρίτε οὗ 

{ΠΕῚΓ ὉΠΘΡΘΑΪζΑ Ὁ]6 {γ1415, [γτου ἢ Ποϑί]6Ὲ {065 δηᾶ ἀδϑοϊαΐα 

5ηον-ΓΔηρ65, δοοο ατραϊτα ἴῃ ἴη6 δηᾶ σγοδοῃθα [6 σοαϑί.Ὁ 

ΤΠ6 ἀτεεὶ Ὀεσδη {Π 611 ΤΠ ΥΟἢ 1 ἃ ΠΟΙ]ονν 5η4παῖα ἀδϑισηξά 

το Ῥγοϊβθοί {ῃ6 ΠΡ -Υτηβα ἰΓΟΟρΡ5, σα Ρ- Ὁ] οννοὺβ δηᾶ θαρρσᾶσα. 

ΤΠΕΥ οἵοσϑθα 1ῃ6 αγεαΐ Ζαῦ Εϊνεῖ, βίγδηρεῖὶγ ἐποιυρῇ ψιτπουΐ 

ΔῺΥ τηο]δϑίδί!οη ἤγοτη [ἢ 6 θηθιην. ὍΤΠΕΙΓ τοῦία ἰαῪ ον εῦ {πε Ρῥ] αίη 

ἴο {πε δαϑί οἵ {πῸ ΤΊρΥ5, ἴῃ ἃ σουἽ56, ΓΟΌΡὮΪΥ ϑρεαϊκίηρ, ρδγΆ116] 

ἢ (Πδΐ τῖνοῖ. δοοη {ΠῈΥ Ὀδρδῃ ἴο ϑ ΠΥ βαναγεὶν ΠῸΠῚ [6 

αἰίδοϊκϑ οἵ ἴῃ6 Ῥεγϑίδῃ σᾶνδὶσυ τπᾶϑὺ Μιιηγαάδίεϑ, νῆο οοη- 

ΕἸΠΠΔΠῪ Παιαβϑϑεα {πεὶγ τεαῖ, 50 [πὶ {ῃ6 Οτεεῖζα βρεηΐ [Π6 
σγραῖου ραῖΐ οἵ οὔθ ἀδὺ ἴἢ τη δύση [ἢγε66 Π11165. ΪΙ͂Ὼ οὐάθγ 

ἴο ΓΕΡΕ] ἴΠ656 δι διγαϑϑίηρ δἰΐβοκϑβ, ἴΠ6 σεηθίαὶα οὐρδηϊδεα ἃ 

5178}} ἔογοα οἵ σᾶνδίσγυ, 5]1ησθγβ5 Δη4 ανϑ]!]η-τθη. ΟὨἡ ἴΠ6 ΠΊΟΥΓΟΥν 

[Π656. ἸΙσῃξ ἰτοορ5. αἰἸϑι ρα 5 η6 4 {ποηηβεῖνεα Ὁ δὴ εἤεοίνα 

αἰίδοῖ οὐ 6 Ῥεούβίδη σαν, ῆο ἢξα 1 αἰδηαγ. 1)λυτϊησ 

[Π6 πεοχί ἴνψο ἄδγβ [ἢς. (τεεῖὶζα γοδοῃϑα (ἢ6 τυ]η5 οὗ ἔννο Οἴ{165, 

οΑ]16 ἃ ὈνΥ Χεπορἤῆοη [,411558 δηά Μεβ5ρι|]α, ψΏΙΟἢ 851᾽. Αὐδίθη 

ΤΠἀγατὰ Πα5 Ἰἀθητβεα 45 ρογίίοηβ οὗ [ῃ6 οὔποθ σοϊοβϑαὶ ΝΙπανεῆ. 



ΤΥΖΧ ΟΡ ςξ Τ7͵ἼΟλιε ᾿ΧΙΧ 

ΤΙΞΞΑΡΉΘΥΠ65 ΠΟΥ οαπηδ ΠΡ ΜΙ ἃ ἰαύσα δυΠΊΥ, ΜΙ ἢ ἐπνεϊορεά 
της ἀτααῖκβ ἴῃ ἤδηϊς δηα τεῦ. [Ι͂ἢ σριία οἵ σουΐζαρεοιβ εἤοτί5 οἡ 

{πὸ ρατί οὗ 16 πεν]γ- ογρδηϊδεά ἸΙσῃΐ ἰγοορϑ, ἴοσ {πε ἡσχί ἔοι 

ἄαγβ ἴῃς ατεεῖκβ βυεγεα σοηϑι ἀγα Ϊγ ἢ ΠΊΔΩΥ 5 ΓΠ 15 65 

ἀυτηρ {ΠΕΙΓ τη Υ 65 ονοῦ [ἢ6 Ορξη ῥδίη. 

ΑΥΕΥ [ῃ15 1ΠπῈνῪ γεδοῃεα ἈΠΠῪ στοιπηα, θα πον ἰοαπά 

ΓΑΔΥΟΠΙησ ἢ 8 ΠΟΙΪονν σαιαῦα ἴο Ὀ6 νεΓῪ ἸπΠσοηνεηϊθηΐ ; 50 {πο Υ 

ἀεξοιάεα ἴο σῖνε Πρ {Π15 ἰογπγαίίοη ἴῃ ίανοιιγ οὗ ἃ ἢν ογάευ οἵ 

ΠΊΔΥΟὮ, ΜΒ ]Οἢ ΧΟΠΟΡἤοη ἀθβοῦθ65 δὲ ᾿Ἰεησίῃ, [πουρὴ Πα [4115 ἴο 

ΠΊΑἾκα {ΠῸ ἀεῖα1]5 ἃ5 οἰθαῦ 45 ψα οοι]Ἱᾶ νψ]5ῃ. ὍΤὴς ατϑεῖςς σοοῃ 

τΤεδο θα ϑοπὴθ ν]]}ασθ5 νν 6 }}] ΘῸΡΡΠΕα ψιἢ Ρτονϑιοῆβ, πεαὺΓ (ἢς 

τηοάογῃ ἴοννῃ οἵ Ζαϊζῃι. δῖα {πεν τεϑίεα ἰου [ἤγες ἀδγυϑ ; δἴζοῦ 

γνΏΙΟἢ {Πεγ ἀεϑοθηαεα ἀρδῖη ἰηΐο (Π6 ρ]αη. Δ ΏΘη ΤΊΒΒΑΡ ΠΟ 65 

ῬτΓοσξεαεβά ἴο Παῦαϑ5 {Π6Π0Ὲ ΟὔοΘ ποῦ, ἴΠοΥ Πα] δἀηα τερε]]εά 
τ[η6 Ῥείϑδίδῃ σανδὶγυ ΜΠ ξαθ6, Του ηρ [ῃ6 [Ο]] ον ηρ πἰσἢΐ 

Πα Υ τηδᾶάθ σὰ ἢ ταρὶ ἃ ργόρίθϑα ἰῃδΐ της ΘΠΕΙΏΥ ψνΕΥΘ. ὈΠΔΌ]6 

ἴο ονεῖίακε {πθηὶ ἔοῦ (ῃῆ6 ποχὶ ἴνο ἄαγϑ. Αἰἴζεσ {ῃ15 [Π6 

Ῥούβίδηβ, ῆο δά παδα ἃ ἰογοθα ΤΊ ἢ ὈΥ πϊρῃϊ, σι άθη]ν 

ΔΡΡΕΑΥΕα ἴὰ δάνδποθ οὗ (ῃΠ6 αὔξεκβ οὔ ἃ πηοιηΐδ!η- 5ΡῸΓ 

ΠΟΙ ΠΊΔΉΔ Ωρ {ΠΕῚΓ τοῦΐθ. ΤΠδη δηβιθα ἃ ἰοησ δηα δχοϊτην 
εησαρεηηεηΐ οἡ ἰῃ6 Π1115, ἰηΏ ψΪΟῦ (6 ατεεκ σαϊηθα [88 
νἸοΙΟΥΥ δἀπα Χεπορἤοη ϑῃαδνεα σήοαῖ ρίοόνεϑθ. Αἰζεσ ἴΠ6 Ὀδίι]8 

[6 Οτεεῖςζα Ἐποδροα ἢ ϑοῖὴθ νν6Ὲ]]- ϑοοϊκθα νη]ασθσ οἡ {ΠεῈ 

Ῥδηκ οὗ ἴῃ6 ΤΙριϑ; δηᾶ {πεν υπεγεά Ὀὰΐϊ {π|16 ἔγοπὰ {πε 

ἀδϑυ]οῦυ αἰίδοκα νν]οἢ ἴΠ6 ΘμοπλΥ 511] σοπίϊηπεα ἴο ταῖκα 

ὉΡΟΩ {Π6Π|. 

ΤῊΣ ατεεῖςβ, νῆο ννεῦα ηον 1 {πΠ6 περ ουϊΠοοά οὗ 6 Ζίγε ἢ, 

δά τϑδοῃεά ἃ νε Υ οὐ] 164] Ροϊηΐ ἴῃ {Π6ῖγ Ἰουῦση αν. Οἡ {πεῖν Ἰεΐ 

ννὰ5 ἴῃς ΤΊΡΤΙΘ, νὩ]Οἢ {παν δα ἢΟ πηθδη8 οὗ ογοϑϑίηρ, ἜβρθοΙΠ ν 

ἴηὴ ίδςες οὗ ἃ Ῥείϑίδῃ ΔΎ οἡ (Π6 νναϑίθγῃ δηϊς ; ἀπά τῇ ἤτοπΐ 

τοβα {86 (αγάπομίδη τηοιιηΐαϊη5, νος, σοτηΐηρ οἷοσα ἄοννῃ ἴο 

{Π6 τνειβ εἄρε, τΓεηάογθα {γ ΠΟΥ ΡΙΌρΥα55 δ]οηρ ἴΠ6 δαβίθγη 

Ὀδηὶς αυϊθ ᾿πηργδοῖ σα ]6. Τὴ σεηθγαὶθ ϑανν {Ππαΐῖ {ΠΕ6ῚΓ ΟἾΪΥ 

ῬΟΘ551016 σοιγ56 ννὰ5 ἴο δηΐου {Π6 ᾿ΠΠοϑριία Ὁ ]6 ταρίοη οἵ μου πο τη 

Κυτγαϊδίδῃ δῃὰ ἴο ἤσῃί {ΠΕ ]Γ νὰν δοίοϑϑ ἴπΠ6 τηοπηΐδί 5. ̓ ηΐο 

Λιηθηϊδ. 

Ὅτ ΑἀοὶΓ ἩοΪπὰ, {ΠῸ πηοϑί γθοθηΐ Ὠιϑίογιαη οἱ ατθθςρ, βίαίθϑ 



χα ΤΥΤΟΡ ΟΤΊΟΝ, 

(παῖ [ῃ6 ϑρατγίδῃ Ὁμεί ἰβορῆι5 ννὰ5. σοι ηάοι- π- οΠϊοῦ δὲ τη 5 
{ΠῚ 6, ΧΕΠΟΡΒΟη δοίηρ᾽ 85 15 δάνίϑεσ, ΤΠ]5 15 δὴ εὐγοῦ, ἀουδί- 

1655 ἄτα ἴο ἃ πιὶϑἰ πιεγργείδίοη οὗ σμδρίοσ 11, ὃ 37 (5ε6 ῃοίβϑ)͵ 

ΤΠς6 ατεεκϑβ ἐν θην Πδα 0 σοτϊητηδηαεί- -]οΓ αἵ ργεϑεηί. 

ΑἸ] αἰγδηρεπιθηΐῖβ νεῖ πηδᾶὰς Ὁ {πΠ6 Ὀοδζὰ οὗ ρεηξίαὶβ ἴῃ 

σοπϑδυ]ίαίοη ; “1 δεειηξα σοοά ἴο ἴπ6 φεηῃδγαϊβ᾽ ἰδ ἃ εηπδηΐ 
Ρῆτγαβθ. 1 αῖοῦ οὐ αδοἵ Ηαδγηγχεηέ (1. '. 32) (ΠΕ ΠΙΒΟΡ 5. ννὰ5 

ΔΡΡοϊηίεα σομπηπιαηάεί- Ὡ-οὨϊοί ; θὰϊ μ6 Πα]α οἐῆςβα ἴογ 1655 [ἤδη 
Ἐπ ΘΕ (ΥἹ. 1 12). 

Τῆς ἀνεηΐβ τεσογαδα ἴῃ (ῃ6 ΤὨϊγά. Βοοῖς οσσιρ᾽εα ἀρουΐ 

[τες ἡ ἜΈκ5, ΡγΟΌΔΌΪΥν ἴῃ ἴΠπ6 τηοηΐἢ5 οὗ Οοἴοῦεῦ δηα ΝΝονειη Υ, 

401 Β.Ο. 

Ῥοοξζξς 715.-- 17. 

“ΤΕ 564! Τῇδ 564 ἢ ννὰ5 [Π6 {ΠΡ μδηΐϊ οὖν οὗ [ῃ6 αἴεεῖϑ, 

ψ ΏΘη 1η6 Ευχίηθ Ὀυγδῖ προ {ΠΕ ῖγΓ νον εαυν ἴῃ Μδῖοἢ 400 Β.6. 

αἴζου ἥνα πιοηίῃϑβ οἱ ννεδύν τηδιοῃίηρ δηα ἢσῃίηρ. ἴῃ ἵνο ἄδγϑ 

{παν τοδοῃθα τὴ6 ατξεῖς σοϊοην οὗ Τ͵άροζΖιι5, νασα {πεν γαϑίβα 
ἴουγ ἃ πιοπίῃ, ἰοηάϊν ᾿πηασιηϊηρς [ἢδϊ 411] {ΠΕ ῚῚ {ΓΟῸ 165 νν γα ον 

δΔηά {Πδΐ [Π6Ὺ σου]α Θαβι]ν γαΐασγη ἴο {Π6]Γ ΠὨομγθ5 ὈγΥ 5εὰ. ΤΉΘΥ 

νοῦ ὈΪΓΕΥν ἀἰβαρροϊηΐθα, ϑραγία ννὰβ ΒΌΡΥΘΩα ἴῃ 1ῃ6 Οτεοίδῃ 

νοῦ, δηα Ποῦ οἴδοϊα]θ οὐ {πΠ6 Επχίηθ τείπϑεα ἴο ῥργονι ἄς (6 

Ογγϑίδη5 ἢ πηεδηβ ἰοῦ {ΠΕ61Ὁ΄ τείαση, Αἰτου συθαΐ ἀπΠου]165 

[ΠΥ αἱ 1αϑί γτεδομῃβά Βυζαηίϊαη. ὙΠΘΓθ, ονίησ ἴἰο {ΠΕ ῚΓ οΥαε] 

ἰγραϊμηθηΐ ὉΥ ἴ6 ϑραγίδη δάμηγαὶ Απδχιθὶι5, {πεν ταϑιυμηδά 

{πε} Ρῥγοίεδϑίοῃ οὐ τηϑισθηδίθ5, δοσερίϊηρ ἴΠ6 οἴεσ οἵ (ἢς 

ΤΠΘΌδη Οοογαι ἄδ5, 0 ΡΥΓΟΠ 564 {Π6ηὶ ΔΙ016 ταναγαβ [Γ {ΠῸν 
ννου]ὰ ἀπάογίαϊε 4 σδιηραίση ἴῃ ΤὭτγασθ ὑπάθγ ἢΐβ Ἰθδάθγϑῃ!ρ. 
ΤῊΝ ἀργθαπηθηΐ 500η [6]] ἴο (ῃ6 στοιηάᾶ ; δΔη4 1ὴ 399 Β.6. νγε 

᾿ Βηά {πεῖ ἴῃ {Π6 βϑεύνιςα οἵ ἴῃς ΤἬγαοϊδῃ ρυησθ ϑθαῖῃ 65, 85- 

δ᾽ ϑίηρσ ΠΙπ ἴο δ θάπια βοπλα ΓΕ 6] {Π065. ὙΠῸΟΥῪ ἐουρσῇῃςξ ἔογ ἴννο 
τποητἢ5 ; Ὀαΐ ηγεῖ ἢ ΟΥᾺ6] 1] 5016 6 45 {Π 61 γενναγά. 

Νονν, Πποννανοῖ, σαπθ ἃ σοπρίοείθ σἤδηρα ἴῃ [Π6 ῥΡο] Ιου οὗ 

ϑραγία, ννῃϊοῇῃ ἀεξίεγηηδα ἴο δυρροτῖί [6 τρεῖς οτ65 ἴη Αϑία 

ΜΙιποΥ σαϊηϑδί [6 ϑδϑδίῖγαρβ 7ΤΊΘΘαρΏογη65 Δη4 ῬΠΑΓΠΔΌΔΖΙΙ5. 

ΤῊΪ5 πιρδηΐ ννδὺ ἢ Ρεγβία. ΤὨΙ το, [Π6 Θραγίδῃ σθηεχαὶ, 



΄ 

ΤΖΥΖΑΟΦ ΟΓΟΤΖΤΖΟΔΝ. ΤΑΣ 

ΜΏὴΟ νὰβ ϑεπί ἱἰπίο Ι͂οηΐα, πηάίηρ Ὠϊπηϑοὶῇ τὼ νηΐ οὗ τεϊη- 
[ογοθπιθηΐβ, ᾿ην] θα ἰο ὨΪ5 δὰ Χβηορμῃοη δηά (ἢ6 τευηηδηΐ οἵ [Π8 

Ογτγαοίδηϑ, Ποσα ΠυΠΊΡεΙ5 μαα πον ἀνιηα]οα ἀνναὺ ἴο ὅοοο. 

Θιηδγίησ ὑηάσγ ἴῃς ἰτεαϊηθηΐ {Πὰν μά ι5ῖ τεοεϊνεα ΠῸΠῚ 

ϑϑαίῃθβ, [ΠΟΥ ορεγεά {Π6 βιυηπηοη5 ἢ δ᾽δοσγ. Χεηοόρἤῆοη 

ΟΥΟΒΘΘα ονεῖ ἰπίο Αϑία δῃὰ οοπάιοιϊεα ἢΐβ5 ἰγοορβ ονεσ Μοιυηΐῖ 

ἴΪ44 ἰο Ῥεύραπιβ. “ὙΠ θη, 6 βαγϑ ἴἢ τῆς ἰαϑὲ νψογὰβ οἵ 16 

Απαδαςΐς, " ΤὨΪΠΓοη ἴοοῖκ ονεῦ {Π6 ΔΙΠΊΥ δηᾶ ἱποογρογαίβά [ἴΐ 

ν ἢ τῃ6 τεϑὶ οὗ ἢ15. ατεεῖὶς ἔογοθ, δηα ἰουρῃί ἀραϊηβὶ Τίβϑα- 

ῬΠεΙη65 δῃηά ῬῃδγπαΌδζιιβ.᾽ 50. ΤΊβϑαρῃογηθβ5, ἴο ααοΐα ἀρ δίῃ 

ἴγτοπη Οὐχί 5, “σαν είογα ΠΙπιὶ ΟΠΟΘ6 ΤΟΓ6 ἴπΠ6 Παΐϊθα πλθῃ ΟΠ 

δ δα δϑϑυτηθδά οἡ ἱμε ἄδὺ οἵ (παχα ἴο Ὀς6 ἀοομηξά ἴο ρευ5ἢ 

ΠΟΡΘΙΘ σϑὶγ ἀπάθγ {Π6 συνοτάβ οὗ ἴμ6 ζαγάυςοῃιὶ οὐ δηλ ἴ[Π6 βῆον- 

Π6]45 οὗ Ατὐτηβηϊδ.ἢ 

δ 7. ΓΑΤΕΞ Τ1ΕῈ ΟΕ ΧΈΕΝΟΡΗΟΝ. 

Βείοτε Χεηοόρῆοη παηάεα ονοῦ ἢϊ5 ἴτοορ5 ἰο ΤὨΪΠγοη ἴῃ 

[ῃ6 βρυηρ οἵ 399 Β.6., 6 ννα5, ἢ6 [6115 τι5, 2γεφαγΖ,,σ᾽ ἴο τϑίυ τη 

Ὠοτηδ ; ἔογ, ῃ6 δά 5, (ῆς ἄξδοῦεα οἵ Ῥαῃιβῃτηθηΐ δά “οζ γε Ὀθ θη 

Ρδϑ56ε4 δραϊηϑβί ἢϊπὶ αἱ Αἴ μεηβ. Τῆδϑα ννογάβ ἤανα δὴ ᾿τηροτίδηϊ 

Ὀεδιηρ οἡ ἴΠ6. νεχεά αμπεβίίοη οὗ ἴῃ6 ἀαΐα οἱ ἢϊ5. Ὀδηϑῃπηθηῖ. 

ΤΟΥ σογίδιηἶν συρροτῖί [Π6 νῖενν (παῖ {Π6 ὈΪονν σατὴθ σοῦ. ΗἨδ 

566 15 ἴο ἢᾶνε ὄἜχρεοίεα βοῇ ἃ ἀϊβαβίεγ [οὐ 50Π16 {1π|6 ρϑϑβῖί ; ἴου 

ἢς σρεαῖϊβ οἵ πορίηρ ἔοῦ δὴ δϑυ]ατῃ ἢ Θααίῆθ5 ἔῃ ΤἬὨγδαοίδη 

ῬΓΏΟΘ6, δηα ἢϊ5 ῥτγο͵εοί οἵ ἔοιπηάϊηρ ἃ σο]οὴΥ οὗ πῖβ ον οἡ (Π6 

Εὐχίηθ ννὰθ ῬΙ͂ΟΡΑΌΪΥ ἄϊια ἴο (ῃ6 δδιὴβ ίβασ. Τῃα ἄδοζθα οἱ 

ὈαηΙθῃπηθηΐ ννὰθ ραϑϑεά οὐ [{ῃ6 ριύοροϑιίίοηῃ οὗ {πΠ6 οἵγδίου 

ΕαΡυ]ὰ5. ἨΗΐ5 δ᾽εσεα οἤδξηος 15 αἰ ἤεγθηῖν ϑἰαίβα ὈΓγ ἰνο 

ΔυςΠου 165. Ηδ ννὰβ Ὀδη5η θα εἰἰΠογ (1) “Ῥθοδιϑα ἢ ἢδά ἰδΐζθη 

Ραγί ἢ γτιβ, [ἢ στθαΐθϑδί ΘηθιηΥ οὗ ἰη6 ΑἸ Πεηΐϊδη ἀεοΟΥΔΟΥ, 

ἴῃ δὴ Ἔχρβεαϊίοη ἀραϊηϑί ἴη6 ατεαὶ Κίηρ {Ποῖ νν611- νν βου, οὐ 

(2) “ἴογ 1δοοηϊβπ,,᾽ 2.6. ἴου ανουσγιησ ϑρατία. Βιιΐ {Πθ656 ἴνο 

βίδίθιηθηΐβ ἸΏΔΥ 6 Ἰοοκβα ἸΡΟῚ ἃ5 ρυϑοίο!ν Ἰἀθηςοδ] ; ΓῸΥ 

ΑἸ Ιηρ Ραγί ψ ἢ Ογταβ, νῃῆο Παὰ ϑῆδννῃ 5. ἔγιθηἀ5ῃ!]Ρ ἴοΥ 

ϑραγίᾳ ὈΥ ῥίον ἀϊηρ δῦ ψιἢ [Π6 “ϑίμενβ οὔ ναῦ᾽ δραϊηϑβί 



χχὶϊ ΤΥΤΔΟΡΌΟΤΙΟΔ, 

Αἰ ςη5, πηῖσ εξ νν 611 θςῈ Ἰοοκεά ἀροῇ 85 "Τδοοηϊϑ. ΤῊΪς νἱονν 

15 ϑίγοη ον βιρροζίβα Ὀγν (Π6 δηχιεῖν οἵ ϑοοίαΐεβ οἡ {π6 συὉ- 

Ἰεοΐ (5ε6 αὔονε, ὃ 3). Οτοίε, πονενεῖ, οὐἱηρ ἴο δὴ δρραγβηΐϊ 
τη σα Πἀογβθίδηίηρ οἵ ἃ ραβϑϑᾶσα ἴῇὴ (ῃ6 ““παδαρίς (ν. 111. 7), 

ΡΙαςθ5 Χεπορῃοηβ Ὀδη]Βητηθηΐ ἴῃ 394 Β.Ο. δἴϊεσγ (6 Ὀδίι]ε οὗ 
(ογοηρία, ἤθη Πα δοίπδ!ν ἰοιρῇῃϊ ἔοΥ ϑραγία ασαϊηϑδί Π15 πδίϊνα 

οΕἸγ. ᾿ 

ΧοΠπορἤοη ννὰ5 “ριθραγηρ ἴο τείυτη. Δ ΠΕΙΠοΓ μ6 δοίμδ!ν 

 αἰά τεοίΐαγη ἰο ατέθος ἴῃ 300 Β.6. 15 τιησεγίαιη. ΤΠδ {{|4] δηὰ 

ἄθαίῃ οὗ ἢϊ5 πηαϑίθυ ϑοοζαΐθϑ ἴοοκ ρίασα ἴῃ (ἢ6 διπλοῦ οὗ {Π15 

γαῖ ; δηᾷά της Αἰπεηϊδηβ νου] ηοὶ μανα Ὀδδη 1πο]]Πη6 4 ἴο 5Πεδνν 

'ΔὴΥ ἰβπάσεγηθϑϑ ἴο οὴς οὗ [6 δϑοοζαί!ο Ὀγείῆσγοη, Ὅζῃα ἄξοτεε οὗ 

ὈΔηΙϑηπηθηΐ ννὰ5 ΡΓΟΌΔΟΙΥ Ραβϑϑεα νϑὺν 500η δἰϊζεγνναιάβ. Αηγν- 

μον, ἴῃ ἃ ἔδβνν πη ῃ5 νὰ πη 1 ΠΔ ἀσαΐη ἴῃ σομηπηδη4 οὗ 15 οἱά 

Ογτγεῖδῇ ἴΓΟΟΡ5 ἰῇ Αϑὶα Μιηοῦ, βεύνιηρ ἢγϑδί ὑηαογ ΤΠ του 1445, 

ψῃο ϑιιοοεοαεα ΤὨΙΠΊΌΓΟΩ ἴῃ 3908 Β.6., Ὧἀηα ἴπεη ππάργ Κίηρσ 

Αρεβι]αι5, γηο νεηΐ οὐ η 396.6 ΕὸΥ Αρϑϑι]αια ἢ6 δηϊεγίδιηθα 

[ῃ6 νναγπηθϑί δατηϊγαίίοη δηα ὈΘοδΠΊ6 15 ᾿ηἰπιαῖα θη, Βαΐ 

της Κιηρ ννὰβ ποῖ δ᾽] οννεά ἴο γεῃηδίη ἰοηρ ᾿ῃ Αϑῖα Μίηου; [οΥ, οἡ 

[Π6 [ογπγαίϊοπ οὔ {πΠῸ σοηίεξάεγαογ οὗ Αἴῆδηβ, Τποῦθ5 δηᾶ (ουϊηῖῃ 

ἀραϊηϑδὶ ϑραγία, 6 νὰ8 ϑιυπηηοηθα ἴο Πρ ἴοι 15 σοι ἴῃ 

Οτξθοθ. Χομοόορῆοη δηα ἢ15 [τῸΟΡ5 δοσοιηρδηϊεα ἢϊπὶ [ηΐο 
Βοροίϊα δηά ἴοοῖκ ραῖΐ ἢ ἢ15 ν]ἱοίοσυ δἱ (οζομῃεῖδ. 

Δ Πεη Χεπορθοηβ βοϑίνίοα ππάθῦ Αρθβιϊαιι5 ννὰ5 ονεῖ, [6 
ϑραγίδηβ σᾷνε ἢϊη} ἃ ἤοιι56 Δη4 σγοιη 45 δἵ 56011115, ἡθαὺ ΟἸΥΠΊρἰδ. 

ΘΟΟΠ τευ Χεπμορῆοη Πα δειἰδὰ μεσ 6 πιεῖ ΜεραθυζΖαβ, 

ΗἸΡΏ-ΡΙοϑὲ οἵ τῃ6ς ἙἘρπδϑίδη Αὐίθῃϊ5, νγῆο σομδησεά ἴο πᾶνα 
ΟΟΠΊΘ ἴο ἴῃη6 ΟἸγρΙς ἀαηθ5. Ηθδ ραϊά ονεῦ ἴἰο Χβϑῃορῃοῆ ἃ 

511Ππ| Οἱ ΤΠ ΟΠΘΥ, ΠΟ ἢ Τεργαϑεηςεα ἃ ραχί οἵ {Π6 {|Π6 οἱ ΡΙαη 6 Γ 

ἀενοίεα Ὀγ {πες Ογτγείδῃ Δ ΤῚΥ ἴο Αὐίβθηλ5 δηα ἀεροϑβιίεα ψ] ἢ ΒΕΓ 

ὈΓΙΘϑῖ. ἍΜ [Π15 ΤἸηοηΘΥ ΧΟΠΟΡΠΟΩ ΡυΓΟΠαβαα δὴ δϑίαϊα ΠΘΔΥ 

15 ον Ταϑιἄδησθ, ννῃ]ο ἢ 6 σοηδβεογαίθα το ἴη6 σοάάδϑ5, απηά 

1811 {[Πεύεοη ἃ σἤδρεὶ σοηίαϊηϊηρ ἃ ϑίδίἊιθ, ἃ ΠΟΡΥῪ ἴἢ Τηϊηϊδίαγα οὗ 

(ῃς στοαὶ Ερμεϑίαη ἰεηρὶθ. Ηε δρροϊηϊεά Πἰμηβ6 1 Ο(οηβεγνδίου 

οὔτε ἀδηγθϑης οὗ Αὐίειη!5, νυν] ἢ σϑηϑιϑίεα ᾿Υρ εὶν οὗ να στοιηα 

νν6}1] βοοκεὰ ἢ σαηιθ. Ηὸ ννᾶὰβ δὴ δίάθφηϊ βρουίϑιηδῃ ; Ἔν ΘΥΥ 

γοαΥ ἢς Πε]4 ἃ πιυπίηρ ἰδϑίιναὶ Οἱ ἃ ἰαῦρε 508416, ἴο. ΨῃΙΟἢ ἢΘ 



ΖΝΖΤΑΚΟΡΟςΖΤΖΟΛ. ΧΧΙΙ 

ἰην!εα ἢΙ5 πεῖσῃθοιτβ δηᾶα εηἰϊογίαιϊ θα {Π6 πη [αν] ]Υ δἱ της 

ἜΧρθηβα οὗ ἴῃς ΗἩπηίγεθα Οσδθη, ΠΟ, ἢ6 5ᾶγϑ5, “ριον: 46 18 

ἴαγβ.᾽ Αἱ 5.115 ΧΕπορῆοη ννὰϑ οι ηθα Ὀγ 15 νιθ ΡΠΠ]Θϑῖα δηά 

ἢἰ5 5οὴ5 ΟΥ̓] 5 ἀπ Πιοάοχιβ ; δηᾶ ποῖα ἢς ᾿Ινεα ἃ ὨΔΡΡΥ 

ΘΟΙΠΙΓΥ 16 ἔοῦ ὉΕΠΓΥ γεδῖβ, ρθη !ηρ ΠΙ5 {Ππὴθ6 ποΐ ΟἿΪΥ 1ἢ 

βροτί, Ὀὰυϊ ἴῃ ρύξαΐ Π[ΘΥΑΥῪ ἰαθουγβ, οὔθ οὐ νῃϊοῇ νψγὰ5 [ἢ 6 

σοπηροϑίτιοη οὗ ἴῃς “παῤαςῖσ. Ἐτοπὶ ἴππ6 δος {παΐὶ Χϑηορἤοη 

15 Βροίζβη οὗ {Ὡγουριουῦί (ῃς “πα όαςξῖς τὰ [6 {Π|γ ρεύβοῃ, 11 Πα 5 

Ὀεεὴ ἰπουσῃξ ὈΥν ϑοπλα {παῖ {μ6 νυτῖοῦ ννὰ5 ΓΠαηλδίοσθηθ5. οὗ 

ΟΥΥδΟι56,  ΠΟη] ΧΕΠΟΡΠΟη ΠἸΘΠΙΙΟῺ5 οἰβαννῃεῦα δ5 {Π6 δυίῃοῦ 

οὗ ἃ ἰβίοτυ οὗ {π6 Ἀείγεαϊ, Οἰποῖβ Πο]α (παὶ Χεηοόρποη ρυὉ- 

156 ἃ {Πη6 “παδαςσῖς πάθοι {Π6 Ὥδιηδ οἵ ΤΙ ποευηιετοσθη65. 

Αἱ 5.6111ι|5 πα ργορδῦὶν ψτοίβ ἴῃς “ΠεηνιογαῤζἼέζα οἵ Ὦ15 πηαϑβίθυ 

Θοοζαΐθ5, “ῇοϑα 1οϑ5, ἢ6 δᾶγϑ, “ΠἼΘη ὄνθὴ ΠΟΝ σοηῃίηια ἴο 

Ιου Γη ἦ; δηα 15 δΔρρεηάϊχ, ἴῃΠ6 ““2οἱοογν 97) «δοεγαΐίές, τ ἰῃαϊ 

ϑνΟΥΪς 15 ΓΕΑ] ]Ὺ Χοπορμοη 5. ὍΤΠε αβῖ ἧνε θοοΪ5 οὔ {πὸ “7εδργιζεα 

(Ξε6. αὔονϑ, ὃ 1), σδυγυγίηρ ἴῃς ἰβδίοῦυ οἵ ἄτεεος ἄονη ἴο {Π6 

Ὀφίι]6 οἱ Μαμηίηεῖα, 362 Β.6., Ὀεϊοηρ ἴο ἃ ᾿δίθυ {{Π16 ; 50 αἰϑὸ 

ἄοεϑ5 {πε (γοῤαεώφία οὐ Ξαμοαΐίζογ ο7 Ονγις {14 Ογεαΐ, ἃ ῬοΟΙΙΕς 4] 

Του ησ6 ἴῃ εἰσῃϊ Ῥοοῖκ5, “ποῖ Ὠἰβίου α] } δοσιιγαῖθ ΠΟΥ ἃ {{π6 

ῬΙοΐατα οἵ Ρεγβίδη {ποισῃϊ δηἋ πδηηθῖδ, θα γαῖ ΠΥ 8 ΘΠ ΟΟΠΊΪ ΠῚ 

ΟΠ ϑΘοοίδίο ὈΥΠΟΙΡΙ6Ὲ5 Δη6 ϑραγίδη ρύδοίϊσθ, ἢ νῃ]Ο ἢ ΟΥΤΙΙ5 

Ὠ1156]1{, ἀγαννῃ τ ἢ σοπλα του ἢ 65 ΓΟη] {Π6 γοιηρ Ογγι5 ν ΠΟΠῚ 

ΧΕΠΟΡΠΟοὴ Πα Κηονη, 15 ΠΑ]Γ ἃ ϑοοζαίεβ δηα Πα] δὴ Αρεϑι]διιϑ᾽ 

(1600, “γέηιθγ ο7Γ Ογεοοβρ 1 116γαΐπ76, ἢ. 113). ἼὙννο ϑοογαίϊο αΪδ- 

Ἰοσιιθβ ΌΥ Χεηορῆοη δαἵὰ δχίδηϊ, ἴΠ6 Οὐδεο)ολζος ἀπαὰ {(Π6 

.5.),771220.5114271; 4150 Δηοί 6. ἀἸαϊοσιια σ4]164 Ζ7226γ0 ἀπὰ ἃ ἰτγϑαίϊ56 

οὐ ἴῃ6 .2αγίαγ (Ὀ7ι5{1{π||10ηή. ΤῊ 2 αγοργγίς οη Αἰ ρεδίίαις, 

Δϑου θεὰ ἰο Χεπορἤῃοη, 15 ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἃ τπϑίοσίοαὶ θχϑγοῖσα οὗ Ἰαῖθυ 

ἄαϊθ. ΤΏγες ἐϑϑαγϑ Οἡ ἤοῦ565 δη4 ΠοΙΘΕ Δ Π5Π1Ρ 816 αϑϑϊσηρά 

ἴο 1ῃ6 {πὸ οἵ ἢ15 τοϑίάθηοςθ δ 5011 :---(ι) τῇς Οανψαΐγγ 
Ογἥεογ» Π7αγμεαΐ, (2) ογε 4 0γ5οηη γι, ἴθ ν ΙΟἢ Π6 ΘΡΘοΟΙ ΑΙ 

ΤΠ ΟΠ Δ 65. πὲ ευΐν οἵ Κη ἀπεβθ5 ἴο- Ποίβεβ, (3) ογ ΤΉ ΩΡ, 

[Π6 ννοῦϊς οὗ ἃ Κεθὴ ϑρογίβδιηδηῃ δηα ἰονεῖ οἵ ἄορϑβ, ἰγϑαίϊησ 

σΠιεῆγν οἵ παιθ- πυητηρ. ΤΠδ Παζτα, ἴῃ (Π6 δγε85 οἵ Χεπορθοη, 15 

ἃ ᾿“μαγηγίηρσ οὐθαίαγα ἴο Πιιηΐ.᾽ 

Ιη 371 Β.Ο. αἴϊου τὴς Ὀδί16 οἵ [δα ςίγα, Ὀγ ν Ι ἢ τπ6 ροννεῦ οὗ 



ΧΧΙΥ͂ ΤΥ ΚΟ ΟΓΖΤΖΟΝ. 

ϑραγία νναβ ἤῃ8}}ν Ὀτοίκθη, [6 ΕἸεϊδη5 Ἔχρε]]εὰ Χαηορῃοῃ ἔτοσα 
0115. Ηδ {ἤδη βοϑι δά δὲ (ογίπιῃ. νΏεη ϑρατχία Ὀδοδπῖα {πῸ 
Δ} οἵ Αἴβεπβ ἀραϊηβὶ Τ Πα 65, (ῃ15 βεπΐθηςθα οὗ Ὀδηβῃπιθηῖ νγὰ5 

τενοκεά οὐ [πε πηοιίοη οὗ ἴπ6 βαπηθ Επθυ]ι5 ψηο Παά ρῥτοροβοά 
ἰϊ. ΧεπορΠοη ἢ β ἴνο 50η5, ὴοΟ Πα Ὀξβη βἀποδίβα δἱ ϑρατία 
ἀπάσ ἴΠ6 ονεγϑρῃΐ οἱ Αρϑϑιαι5, ἰουσῃς οὐ ἴῃ 6΄ ϑραγίδηῃ 5ἰά6 
ἀϑαϊηβί Ἐρδιηθδιπηοηάδας δ Μαηίίηξία, 362 Βι-σ. Τῇῃε οἱ δῦ 5οη, 

ατν]]α5, [6}1 Πρμιηρ ἢ σγεαΐ ὈγανοΥυ ἴῃ ἴΠπΠ6 σᾶνδῖγυ εηραρο- 

τηθηΐ αἱ ἴπε σαΐίεβ πὲ Ὀδίογα ἴΠ6 σεηδγαὶ Ὀδίι16 θεραη. ΕἼΟΠῚ 

ΒΟΠῚ6 Ραϑϑᾶρεϑ ἢ ἴΠ6 6ϑ580 ο7 106 αἱ {λογία ᾿ευφηῖίος (1 ἴς 15 
ΧΟΠΟΡΏΟΙ 5. ΟΥΚ) 1 ΔρΡρθδαῖβ ρΡγο ]6 Πδΐ τονναγάϑ ἴπ6 εηά οὗ 

᾿ἢ15 6 ἢῈ βρεηΐ 50Π16 {1ηΠ16 δὲ Αἴπεηβ8. Ηδ αἰδὰ δ (ογίηῖῃ. Τὴ 

ἀαὶς οἱ 5. ἀθαίῃ 15 οί Κηόοψῃ ; Ὀυϊ 1 σαηποῖ ἤᾶνα ὈΘΘ ΔΎ] ΠΟΥ 

1ΠΔῃ 355 Β.0, 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟῪ ΑΝΑΒΑΣΙΣ. 

Γ. 

Ε 

7) 652αἵγ 97 116 ΟἸγεοᾷς α77ογ' 106 961 χ147γ6 οΥ 1 ε17 ρογεγαζς. 

“Ὅσα βὲν δὴ ἐν τῇ ἢ ἀναβάσει οἱ “ἕλληνες τ 

ἔπραξαν μέχρι, το μάχης, καὶ ὅσα ἐπεὶ Ἔρος: ἐτελεύ- 

τησεν ἐγένετο, ἀπιόντων τῶν “Ελλήνων σὺν Τισσαφιρι οι 

, ἐν ταῖς ΠΡ οἴ ἐν τῷ πρόσθεν Χόχῳ τορος ἐπεὶ 2 
δὲ οἱ στρατηγοὶ συνειλημμένοι ἦσαν καὶ τῶν λοχαγών 

καὶ τῶν - τὰ οἱ ΠΕ ἀπωλώλεσαν, 

ἐν πολλῇ δὴ ἀπορίᾳ ἦσαν οἱ “Ἑλληνες, ἐννοούμενοι μὲν 
Ψ 5.Ν «ἢ ΄ ἢ 3 : ἃ 3: Ὰ ὅτι ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις ἦσαν, κύκλῳ δὲ αὐτοῖς. 

, Ν ΝΡ Ὶ ἢ Ν δάλλο; 5, 
γρα φα!: πολλὰ καὶ ἔθνη καὶ πόλεις ον ὦ ῆσαν, 

ΙΝ ἀγορὰν δὲ οὐδεὶς ἔτι παρέξειν ἔμελλεν, ἠδ δὲ τῆς 

ἘΝ “Ελλάδος οὐ μεῖον ἢ μύρια στάδια, ἡγεμὼν δ᾽ οὐδεὶς τῆς 

ο΄ ὁδοῦ ἦν, ποταμοὶ δὲ διεῖργον ἀδιάβατοι ἐν μέσῳ τῆς 
ΨῈ "᾽ ς - ᾿ς. Ἀν ΨΥ ΟΣ Ἁ Ν ς Ἁ 7 
τ οἴκαδε ὁδοῦ, προυδεδώκεσαν δὲ αὐτοὺς καὶ οἱ σὺν Κύρῳ 
τ΄ ἀναβάντες βάρβαροι, μόνοι δὲ καταλελειμμένοι ἦσαν 

Ἐ. ΧΕΝ. 111. Ι 



Ζ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ [΄- 
ΟΝ Ὁ ἤ 940. » [7 », 3 

οὐδὲ ἱππέα οὐδένα σύμμαχον ἔχοντες, ὥστε εὔδηλον ἦν 
, δὰ ᾿ 8 Ἂ ἥ “ 
ὅτι νικῶντες μὲν οὐδένα ἂν κατακάνοιεν, ἡττηθέντων δὲ 

9: - Ἢ 5. νΝ Ε ἢ ςι 7, , ΧΎΥΖΗ ἢ 
8 αὐτῶν οὐδεὶς ἂν λειφθείη" ταῦτ᾽ ἐννοούμενοι καὶ ἀθύμως 

» 5: ἢ Ν ὍΝ 3 ΕΠ αι ἢ , ὑλ δ 
ἔχοντες ὀλίγοι μὲν αὐτῶν εἰς τὴν ἑσπέραν σίτου ἐγεύ- 

9 ’ “ δ 

σαντο, ὀλίγοι δὲ πῦρ ἀνέκαυσαν, ἐπὶ δὲ τὰ ὅπλα πολλοὶ 
πο ἃς ΄ ᾿ ΄ὕ , , ἊΨ » ἡ 

οὐκ ἦλθον ταύτην τὴν νύκτα, ἀνεπαύοντο δὲ ὅπου ἐτύγ- 
Φ 9 ἥ : ’ ἘΠ ῈΝ Χ 

χανεν ἕκαστος, οὐ δυνάμειοι καθεύδειν ὑπὸ λύπης καὶ 
, , δ᾿ δὴν δ 

πόθου πατρίδων, γονέων, γυναικῶν, παίδων, οὺς οὔποτ 
3. » ) Ὁ Ν Ν , “ 
ἐνόμιζον ἔτι ὄψεσθαι. οὕτω μὲν δὴ διακείμενοι πάντες 

ἀνεπαύοντο. Ἂ 

Αφιοῤλογι ἐαῤῥαϊης ἄοτῖυ ἦς εαηις ἰο ας 2αγέ ἐγ ἐδέ 

ἐκ ῥεατίϊοε 97ΓΓ ΟὙ725. 

4 ἦν δέτις ἐν τῇ στρατιᾶ Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος, ὃς οὔτε 

στρατηγὸς οὔτε λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης ὧν συνηκο- 

λούθει, ἀλλὰ Γερόξενος αὐτὸν μετεχέμγνατο οἴκοθεν ᾿ 
ξένος ὧν ἀρχαῖος" ὑπ δὲ αὐτῷ, εἰ ἔλθοι, φίλον 
αὐτὸν Κύρῳ ποιήσειν, ὃν αὐτὸς ἔφη κρέπτῷ ἑαυτῷ 

5 νομίζειν τῆς πο ὁ μέντοι Ξεμοώτν ἀναγνοὺς, 

τὴν ἐπιστολὴν ἀνακοινοῦται Σωκράτει τῷ ᾿Αθηναίῳ 
περὶ τῆς πορείας. καὶ ὁ Σωκράτης ὑποπτεύσας μή τι 
πρὸς τῆς πόλεως ὑπαίτιον εἴη Ἰζύρῳ φίλον γενέσθαι, ὅτι 

ἐδόκει ὁ Ἰζῦρος προθύμως τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπὶ τὰς 
᾿Αθήνας συμπολεμῆσαι, συμβουλεύει τῷ ἘΞενοφῶντι 

ἐλθόντα εἰς Δελφοὺς ἀνακοινῶσαι τῷ θεῷ περὶ τῆς 

6 πορείας, ἐλθὼν δ᾽ ὁ Ξενοφῶν ἐπήρετο τὸν ᾿Απόλλω 
τίνι ἂν θεῶν θύων καὶ εὐλομένος κάλλιστ᾽ ἂν καὶ ἄριστα 

ἔλθοι τὴν ὁδὸν ἣν ἐπινοεῖ καὶ καλῶς πράξας σωθείη. β 
καὶ ἀνεῖλεν αὐτῷ ὁ ̓ Απόλλων θεοῖς οἷς ἔδει θύειν. ἐπεὶ 

ἡ δὲ πάλιν ἦλθε, λέγει τὴν μαντείαν τῷ Σωκράτει. ὁ δ᾽ 
ἀκούσας ἡτιᾶτο αὐτὸν ὅτι οὐ τοῦτο πρῶτον ἠρώτα, 



1 . ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Γ. 0} 
’ α » "κα 5 ΕΠ, Ὁ Τα Ε ΣΝ ΜΝ 3 ᾽ 4. ἃ 

ἘΒΊΕΡΟΣ λῳον Εἴη αὐυτῳ πορεύεσθαι ) ἜΡΈΡΕΙΕ; ἀλλ᾿ αὐτὸς 

κρίνας ἐτέον εἶναι τοῦτ᾽ ἐπυνθάνετο, ὅπως ἂν κάλλιστα 
πορευθείη. “ἐπεὶ μέντοι οὕτως ἤρου, ταῦτ᾽,᾽ ἔφη, “ χρὴ 

ς ἴω , 

ποιεῖν ὅσα ὁ θεὸς ἐκέλευσεν. ὁ μὲν δὴ Ἐξενοφῶν οὕτω 8 
΄' ς ᾽ὔ ) 

θυσάμενος οἷς ἀνεῖλεν ὁ θεὸς ἐξέπλει, καὶ καταλαμβάνει 
ἤ Ν -“ 7 Υ [ς -“ 

ἐν Σάρδεσι ἸΠρόξενον καὶ Κῦρον μέλλοντας ἤδη ὁρμᾶν 
᾿ Ἢ τ τον ΠΕ ΘΟΣ οἰ θ , τὴν ἄνω ὁδόν, καὶ συνεστάθη Κύρῳ. προθυμουμένου 9 
Χ ΔᾺ ς Ὁ - »-“ 

δὲ τοῦ ἹΤροξένου καὶ ὁ Κῦρος συμπρουθυμεῖτο μεῖναι 
3 ’ “5 Ν νῷ 3 Ἁ ῳ 6 ’ μ“ αὐτόν, εἶπε δὲ ὅτι, ἐπειδὰν τάχιστα ἡ στρατεία λήξῃ, 

53 ν 9 ’ “.» 5 ΔΕ ; 5 εὐθὺς ἀποπέμψει αὐτὸν. ἐλέγετο δὲ ὁ στόλος εἶναι 
νἌΆλΆα. ας ΨΤ 

, ν Ἁ εἰς Πισίδας. ἐστρατεύετο μὲν δὴ οὕτως ἐξαπατηθεὶς. το 
ιλ Ξ Υ 

οὐχ ὑπὸ ἸΠ]ροξένου: οὐ γὰρ ἤδει τὴν ἐπὶ βασιλέα 
ὁρμὴν οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς τῶν “λλήνων πλὴν Κλεαρ- 

χου᾽ ἐπεὶ “ΠῚ εἰς Κιλικίαν ἼλεὉ σαφὲς πᾶσιν ἤδη 

ἐδόκει εἶναι ὅτι ὁ στόλος εἴη ἐπὶ βασιλεα. φοβούμενοι 

δὲ τὴν ὁδὸν καὶ ἄκοντες ὅμως οἱ πολλοὶ δι᾽ Τα  ῊΣ 

καὶ ἀλλήλων καὶ Κύρου συνηκολούθησαν" ὧν εἷς καὶ 

Ξενοφῶν ἦν. 

«Χοηιορήλογις ἀγέαη, ἀγα ἤΐς γε) 76 εἼογ5 ἐ476071. 

ἐπεὶ δὲ ἀπορία ἦν, ἐλυπεῖτο μὲν σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ τὶ 
φ , Ρνᾳ ι 

οὐκ ἐδύνατο καθεύδειν" μικρὸν δ᾽ ὕπνου ΔΈ εἶδεν ! 
{60 ἔδοξεν αὐτῷ [Ππυ τ γενομένης σκηπτὸς πεσεῖν 

εἰς τὴν πατρῴαν οἰκίαν, καὶ ἐκ τούτου λαμ τεῦ αὶ πᾶσαν. 
περίφοβος δ᾽ εὐθὺς ἀνηγέρθη, καὶ τὸ ὄναρ τῇ μὲν ἔκρινεν 12 

᾿ἀγαθόν, ὅτι ἐν πόνοις ὧν καὶ κινδύνοις φῶς τς ἐκ Διὸς 

ἰδεῖν ἔδοξε" τῇ δὲ καὶ ἐφοβεῖτο, ὅτι ἀπὸ Διὸς μὲν βασι- 
ἣ δον τὴ 5" ΘΑ 59 , ν ἡ » λέως τὸ ὄναρ ἐδόκει αὐτῷ εἶναι, κύκλῳ δὲ ἐδόκει λάμ- 

Ἁ “ Ἁ 9 Ἁ 9 -“ ὔ 3 ΄-ὔ »ῪὋᾳ 

πεσθαι τὸ πῦρ, μὴ οὐ δύναιτο ἐκ τῆς χώρας ἐξελθεῖν τῆς 

βασιλέως, ἀλλ᾽ εἴργοιτο πάντοθεν ὑπό τινων ἀποριῶν. 
ι “ἢ ἐς Ἁ Ἂ ᾽ Ὁ 

ὁποῖον τι μὲν δὴ ἐστὶ τὸ τοιοῦτον ὄναρ ἰδεῖν ἔξεστι 13 
ΡΨ ΟΥΥ ᾿ 

1 τ ἰ 
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4 ΟΠ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ᾿. [. 

“-“ δ κ᾿ ὧ Ἷ 

σκοπεῖν ἐκ τῶν συμβάντων μετὰ τὸ ὄναρ. γίγνεται γὰρ, 
, γ2Χὰ ἢ ς ᾽ν γένια ἢ Ἂ 

τάδε. εὐθὺς ἐπειδὴ ἀνηγέρθη, πρῶτον μὲν ἔννοια αὐτῷ 
3 “ « 7 ,ὔ ΕΝ Ν ΥᾺ ἽὙ Ν 

ἐμπίπτει" “τί κατάκειμαι; ἡ δὲ νὺυξ προβαίνει" ἅμα δὲ 
ἜΣ ΕΙΣ ΤῊΣ δ ΔΝ ᾿ , “ 5 ΤΥΥ Ὁ δ Δ τῇ ἡμέρᾳ εἰκὸς τοὺς πολεμίους ἥξειν. εἰ δὲ ἡειησαμε α, 

ἐπὶ βασιλεῖ, τί ἐμποδὼν μὴ οὐχὶ πάντα μὲν τὰ χαλε- 
πώτατα ἐπιδόντας, πάντα δὲ τὰ δεινότατα παθόντας 

ὑβριζομένους ἀποθανεῖν; ὅπως δ᾽ ἀμυνούμεθα οὐδεὶς 
σι 4 ν 

“παρασκευάζεται οὐδὲ ἐπιμελεῖται, ἀλλὰ κατακείμεθα 
, Χ 3, ὥσπερ ἐξὸν ἡσυχίαν ἄγειν. ἐγὼ οὖν τὸν ἐκ ποίας. 

“πόλεως στρατηγὸν προσδοκῶ ταῦτα πράξειν; ποίαν. 

15 

τό 

17 

18 

δὴ. τς , Ὶ ρον 95. - ἣ , ᾿ρξοψ ιν » ΚΝ 
δ᾽ ἡλικίαν ἐμαυτῷ ἐλθεῖν ἀναμένω; οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι 
πρεσβύτερος ἔσομαι, ἐὰν τήμερον προδῶ ἐμαυτὸν τοῖς 
πολεμίοις." 

Χοροῤῆο ἐαζίς ἐοροίλογ ἐς εαῤίαζηις 97) 116 4σίξίο, οὗ 
γοχόημς απο ααωώΐγέδοες ἐδέόηι 79,1. ὦ οἰϊγ7γζῃρ' φςῥοθεῆ. 

3 , 3, οὗ Ἁ Ἢ), Ἁ ᾽ 

ἐκ τούτου ανίσταται καὶ συγκαλεῖ τοὺς Ἰ]ροξένου 
ἴω] ’ “ 

πρῶτον λοχαγοῦυς. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξεν" “ ἐγώ, ὦ 
, ᾿ , 5 ’ Ψ 3 ἄμορες ὙΠ. οὔτε καθεύδειν Οὐ μαστη ὡαΤΕΠ δ 
οὐδ᾽ ὑμεῖς, οὔτε κατακεῖσθαι ἔτι, Ρν ἐν οἵοις ἐσμέν. 

ας 

οἱ μὲν γὰρ πολέμιοι ρου, ὁτι οὐ πρότερον πρὸς ἡμᾶς 

τὸν πόλεμον ττλρῖνως πρὶν ἐνόμισαν καλῶς τὰ ἑαυτῶν 

παρασκευάσασθαι, ἡμῶν δ᾽ οὐδεὶς οὐδὲν ἀντεπιμελεῖται 
“ ε , 5 , εν ἢ 5. ς , ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνιούμεθα. καὶ μὴν εἰ ὑυφησόμεθα 

ΑΓ ΠΝ.» Ν - , ἢ, Αϑαν ἢ , ὰ καὶ ἐπὶ βασιλεῖ γενησόμεθα, τί ΘΟ ΜΕ Σ πείσεσθαι; ὃς 

καὶ τοῦ τ Οὐ ΧΈρΟΣ καὶ τεθνηκότος ἤδη ἀπο- 

τεμὼν τὴν κεφαλὴν καὶ τὴν χεῖρα ἀνεσταύρωσεν" ἡμᾶς 

δέ, οἷς Ὁ Εν μὲν οὐδεὶς πάρεστιν, ἐστρατο σμτ δὲ 
ἐπ᾽ αὐτὸν ὡς δοῦλον ἀντὶ βασιλέως ποιήσοντες καὶ ἀπο- 

΄- Υ ι δ 2.» ΣᾺ, 3 δ 

κτενοῦντες εἰ δυναίμεθα, τί ἂν οἰόμεθα παθεῖν ; ὧρ᾽ οὐκ ἂν 
Κ᾿ ΓΟ ὔ ϑ ’ 

ἐπὶ πᾶν ἔλθοι ὡς ἡμᾶς τὰ ἔσχατα αἰκισάμενος πᾶσιν 



. ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Γ. ΝΒ 

ἀνθρώποις φόβον παράσχοι τοῦ στρατεῦσαϊΐ ποτε ἐπ᾽ 
αὐτόν; ἀλλ᾽ ὅπως τοι μὴ ἐπ᾽ ἐκείνῳ γενησόμεθα πάντα 

ποιητέον. ἐγὼ μὲν οὖν, ἔστε μὲν αἱ σπονδαὶ ἤσαν, οὔποτε 19 
΄Πο « υ 7 Ἁ « 

ἐπαυόμην ἡμᾶς μὲν οἰκτείρων, βασιλέα δὲ καὶ τοὺς σὺν 
΄σ΄' ἢ ᾿ κ΄ τ Ἁ Ἷ 

αὐτῷ ΠΑ ΜῈ δἰ ον, διαθεώμενος αὐτῶν ὅσην Ἴι χώραν 

καὶ οἵαν ον ὡς δὲ ἰ λυ τὰ ἐπιτήδεια, ὅσους δὲ 

θεράποντας, ὅσα δὲ κτήνη, χρυσὸν δέ, ἐσθῆτα δέ" τὰ 20 

δ᾽ αὖ τῶν “στρατιωτῶν ὁπότε ᾿ριμεο τήν, ὅτε τῶν μὲν 

ἀγαθῶν τούτων οὐδενὸς ἀτὰ μετείη, εἰ μὴ πριαίμεθα, 

(ὅτου δ᾽ ὠνησόμεθα ἡξειι ἔτι τς ἔχοντας, ἄλλως 

δέ πως πορίξεσθαι τὰ ἐπιτήδεια ἢ ὠνουμένους τς 

ἤδη κατέχοντας ἡμᾶς)---ταῦτ᾽ οὖν λογιξόμενος ἐνίοτε 

τὰς σπονδὰς μᾶλλον Ἐθο οσμην ἢ νῦν τὸν πόλεμον. 

ἐπεὶ μέντοι͵ ἐκεῖνοι ἔλυσαν τὰς σπονδὰς, λελύσθαι μοι 21 

δοκεῖ καὶ ἡ ἐκείνων ὕβρις καὶ ἴ ἡμετέρα ἀσάφεια. ἐν 
μέσῳ γὰρ ἤδη κεῖται ταῦτα τὰ ἀγαθὰ ἄθλα ὁπότεροι 
ἂν ἡμῶν ἄνδρες ἀμείνονες ὦσαι, ἀγωνοθέται πὸ. ΟΣ 

θεοί εἰσιν, οὗ σὺν ἡμῖν, ὡς τὸ εἰκός, ἔσονται. οὗτοι 22 
Ν Ν 3 ᾿ 3 , κω ώ. 4 ϑονπνι, ᾿ Ν ν ὐβς τῆν 

μὲν γὰρ αὐτοὺς ἐπιωρκήκασιν᾽ ἡμεῖς δὲ πολλὰ ὁρῶν- 
3 Ν ἴω ω 3 ς Ὁ“ 

τες ἀγαθὰ στερρῶς αὐτών ἀπειχόμεθα διὰ τοὺς τῶν 
- ἐς ,ὔ - »“ Ἁ 

θεῶν ὁρκους" ὥστε ἐξεῖναί μοι δοκεῖ ἰέναι ἐπὶ τὸν 
9 ἊὉ Ν Ἁ ’ [4 Ἃ 3 

ἀγῶνα πολὺ σὺν φρονήματι μείζονι ἢ τούτοις. ἔτι 23 
[4 ε 

δ᾽ ἔχομεν σώματα ἱκανώτερα τούτων καὶ ψύχη καὶ 
, ᾿ , , ἀὐρον εν ν Ν Χ ᾿ 

θαλπη καὶ πόνους φέρειν ἔχομεν δὲ καὶ ψυχὰς σὺν 
»-“ ἴ 2 . 5 

τοῖς θεοῖς ἀμείνονας" οἱ δὲ ἄνδρες καὶ τρωτοὶ καὶ 
Χ “ ς Ἂ Ἃ ς ᾿ “ ν᾿ 7 

θνητοὶ μᾶλλον ἡμῶν, ἢν οἱ θεοί, ὥσπερ τὸ πρόσθεν, 
[4 ω κι 

νίκην ἡμῖν διδῶσιν. ἀλλ᾽ (ἴσως γὰρ καὶ ἄλλοι ταὐτὰ 24 
3 ἴω Ν δ [ω Ἁ 3 4 3 

ἐνθυμοῦνται) πρὸς τῶν θεῶν μὴ ἀναμένωμεν ἄλλους 

ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐλθεῖν παρακαλοῦντας ἐπὶ τὰ κάλλιστα ἔργα, 
ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἄρξωμεν τοῦ ἐξορμῆσαι καὶ τοὺς ἄλλους 

2 7 , “ “ » “ 

ἐπὶ τὴν ἀρετήν᾽ φάνητε τῶν λοχαγῶν ἀρίστοι καὶ τῶν 



25 

26 

27 

2 ὃ 

τς 

20 

΄ 

6 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ὍΝ 
ἤ Ν ’ κι 

στρατηγῶν ἀξιοστρατηγότεροι. κἀγὼ δέ, εἰ μὲν ὑμεῖς 
"2 5 ἐλ ΓΜ Ν Α . Ὁ ς α , 
ἐθέλετε ἐξορμᾶν ἐπὶ ταῦτα, ἕπεσθαι ὑμῖν βούλομαι, 

5. Ὁ τὸ ΝᾺ , 9 5.7 εὖ δ » ΣΧ 
εἰ ὃ ΡΣ ΤΠ το πε ἡγεῖσθαι, οὐδὲν πρρῴασι- 

το τὴν ἡλικίαν, τ καὶ ἀκμάζειν ἡγοῦμαι ἐρύκειν 

ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ τὰ κακά." 

1726 «αίαϊης καἰ μον Χεμοῤῆοη 19 ἔαῖε ζῆ4 40212214714ἴ. 

“412 οὐγεείογ ζ5 σῤογιερ, 

ὁ μὲν ταῦτ᾽ ἔλεξεν: οἱ δὲ λοχαγοὶ ἀκούσαντες 
ἡγεῖσθαι ἐκέλευον πάντες, πλὴν ᾿Απολλωνίδης τις ἦν 
ΠΥ} τῇ φωνῇ" οὗτος δ᾽ εἶπεν ὅτι φλναροίη 

ὅστις ὉΟ ἄλλως πως σωτήρια: ἂν ταχεῖ ῇ βασιλέα 

πείσας, εἰ δύναιτο, καὶ ἅμα ἤρχετο λέγειν τὰς ἀπορίας. 
ὁ μέντοι Ἐξενοφῶν μεταξὺ ὑπολαβὼν ἔλεξεν ὧδε" “ὦ 

θαυμασιώτωτε ἄνθρωπε, σύ γε οὐδὲ ὁρῶν γιγνώσκεις 
οὐδὲ ἀκούων μέμνησαι. ἐν ταὐτῷ γε μέντοι ἦσθα τού-᾿ 
τοις ὅτε βασιλεύς, ἐπεὶ Κῦρος ἀπέθανε, κῳωταφρονήσας 
ἐπὶ τούτῳ πέμπων ἐκέλευε παραδιδόναι τὰ ὅπλα. ἐπεὶ 
δὲ ἡμεῖς οὐ παραδόντες, ἀλλ᾽ ἐξοπλισάμενοι ἐλθόντες 

Ππαρεσκηνήσαμεν αὐτῷ, τί οὐκ ἐποίησε πρέσβεις πέμπων 
καὶ σπονδὰς αἰτῶν καὶ παρέχων τὰ ἀν. ἔστε 

σπονδῶν ἐ ΠῚ ; ἐπεὶ δ᾽ αὖ οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί, 

ὥσπερ δὴ σὺ κελεύεις, εἰς λόγους αὐτοῖς ἀνευ, ὅπλων 
ἦλθον πιστεύσαντες ταῖς σπονδαῖς, οὐ νῦν ἐκεῖνοι 

παιόμενοι, κεντούμενοι, ὑβριξόμενοι οὐδὲ ἀποθανεῖν 

οἱ τ μι: δύνανται, καὶ μάν, οἶμαι, ἐρῶντες τούτου ; 

ἃ σὺ πάντα εἰδὼς τοὺς μὲν ἀμύνεσθαι κελεύοντας 

φλυαρεῖν φής, πείθειν δὲ πάλιν κελεύεις ἰόντας ; ἐμοί, 
ὦ ἄνδρες, δοκεῖ τὸν ἄνθρωπον τοῦτον μήτε προσ-᾿ 

ίεσθαι εἰς ταὐτὸν ἡμῖν αὐτοῖς ἀφελομένους τε τὴν 
λοχαγίαν σκεύη ἀναθέντας ὡς τοιούτῳ χρῆσθαι. οὗτος 



1 ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Γ. Ἴ 
Ἁ δι 

γὰρ καὶ τὴν πατρίδα καταισχύνει καὶ πᾶσαν τὴν 
ΩΝ “ ΄ “ 

“Ελλάδα, ὅτι “ἄλλην ὧν τοιοῦτός ἐστιν." ἐντεῦθεν ὗπο- 31 
: ’ὔ 3 λαβὼν ᾿Αγασίας Στυμφάλιος εἶπεν: “ἀλλὰ τούτῳ γε 

ἜΣ ἴο , ο»΄“"νμ 

οὔτε τῆς Βοιωτίας προσήκει οὐδὲν οὔτε τῆς Ελλάδος 
’ 3 ΝΟ ἘΞ Ν 39. ὋΝ 3 Ωὥ Ν 3 ’ 

παντάπασιν, ἐπεὶ ἐγώ αὐτὸν εἶδον ὥσπερ Λυδὸν ἀμφό- 
5 “- 

τερᾶ τὰ ὦτα τετρυπημένον." καὶ εἶχεν οὕτως. τοῦτον 32 

μὲν οὖν ἀπήλασαν. 

7716 οὔἥεογς οΥὙ ἐς οὐδεγ ἀἸ͵υϊείογς “7.6 5147717710 716, 

οἱ δὲ ἄλλοι παρὰ τὰς τάξεις ἰόντες, ὅπου μὲν στρα- 
" τηγὸς σῶς εἴη, τὸν τ τυ παρεκάλουν, ὁπόθεν δὲ 

αὐ οὔχοιτο τὸν ὑποστράτηγον, ὅπου δ᾽ αὖ λοχαγὸς σῶς 
»Μ Ἁ ἤ ) Ν: Ν , ἰοὺ » : Ν εἴη τὸν λοχαγόν. ἐπεὶ δὲ πάντες συνῆλθον, εἰς τὸ 33 
πρόσθεν τῶν ὅπλων αὐ υ καὶ ΟἼΕ»ΟνΤα οἱ συνελ- 
θόντες στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀμφὶ τοὺς ἑκατόν. ὅτε 

δὲ ταῦτα ἦν, σχεδὸν μέσαι ἦσαν νύκτες. ἐνταῦθα “Ἱερώ- 34 
νυμος ᾿Ηλεῖος πρεσβύτατος ὧν τῶν Προξένου λοχαγῶν 

Ξ τα 5 
ἤρχετο λέγειν ὧδε: “ἡμῖν, ὦ ἄνδρες στρατηγοὶ καὶ 

7) ς Ἂ Ἁ , "᾽ Ἁ 3 “Ὁ -“ 

λοχαγοί, ὁρῶσι τὰ παρόντα ἔδοξε καὶ αὐτοῖς συνελθεῖν 
Ν ἜΝ ῬΗΝ ἔευς-ς οὐ  νλδ Ἴ » 

καὶ ὑμᾶς παρακαλέσαι, ὅπως βουλευσαίμεθα εἴ τι 

δυναίμεθα ἀγαθόν. λέξον δ᾽," ἔφη, “ καὶ σύ, ὦ Ἐξενοφῶν, 
Δ: ᾿ ς [᾿] 

ἅπερ καὶ πρὸς ἡμᾶς." 

δα] “φεφεἦ 977 Χεμοῤάολι. 

ἐκ τούτου λέγει τάδε Ἐεενοφῶν᾽ “ ἀλλὰ ταῦτα μὲν δὴ 35 
, 3 “ Ἁ Ἁ ἥ ἃ 

πάντες ἐπιστάμεθα ὅτι βασιλεὺς καὶ Τισσαφέρνης οὺς 

μὲν ἐδυνήθησαν συυειλή φασιν ἡμῶν, τοῖς δ᾽ ἄλλοις δῆλον 

ὁτι ἐπιβουλεύουσιν, ὡς ἢν δύνωνται ἀπολέσωσιν. ἡμῖν 

δέ γε οἶμαι πάντα ποιητέα ὡς μήποτε ἐπὶ τοῖς βαρβάροις 

,, γενώμεθα, αλλὰ μᾶλλον ἐκεῖνοι ἐφ᾽ ἡμῖν. εὖ τοίνυν 36 



8 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ. . 

ἐπίστασθε ὅτι ὑμεῖς, τοσοῦτοι ὄντες ὅσοι νῦν συνεληλύ- 
θατε, κπν ἔχετε καιρόν. οἱ γὰρ στρατιῶται οὗτοι 
πάντες πρὸς ὑμᾶς ΛΕ δυσὶ, κἂν Με ὑμᾶς ὁρῶσιν ἀθυ- 

μοῦντας, πάντες κακοὶ ἘΠ ΘΗΤΑΙ, Ἵν δὲ ὑμεῖς αὐτοί τε 
παρασκευαζόμενοι φανεροὶ τς ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ 

τοὺς ἄλλους παρακαλῆτε, εὖ ἴστε ὅτι ἔψονται ὑμῖν καὶ 
37 πειράσονται μιμεῖσθαι. ἴσως δέ τοι καὶ δίκαιόν ἐστιν 

ὑμᾶς διαφέρειν. τε τούτων. ὑμεῖς γάρ ἐστε ΟΤΡΟΤΑΠΟΙΝ 
ἐμεῖς ταξίαρχρι: καὶ ΧΟ ΎΟΣ καί, ὅτε εἰρήνη ἦν, πεῖς 

καὶ χρη αι καὶ τιμαῖς τούτων ἐπλεονεκτεῖτε᾽ καὶ νῦν 

τοίνυν, ἐπεὶ πόλεμος ἐστιν, Ἤν δεῖ ὑμᾶς αὐτοὺς : 

ἀμείνους τε τοῦ πλίνθους εἶναι καὶ προβουλεύειν τού- 

48 των καὶ προπομειι, ἤν που δέῃ. καὶ νῦν πρῶτον μο ̓ 

οἶμαι ἂν ΠΣ μέγα ὠφελῆσαι τὸ στράτευμα, εἰ ἐπι-᾿ 

εἰ ως ὅπως ἀντὶ τῶν ἀπολωλότων ὡς τάλεστα 

ἀτρατηγοὶ καὶ ἈΠΟ, ἀντικατασταθῶσιν. ἄνευ γὰρ 

ἀρχόντων οὐδὲν ἂν οὔτε καλὸν οὔτε ἀγαθὸν. γένοιτο, 

ὡς μὲν συνελόντι εἰπεῖν, οὐδαμοῦ, ἐν δὲ δὴ τοῖς πολε- 

μικοῖς παντάπασιν. ἡ μὲν γὰρ εὐταξία σῴζειν δοκεῖ, 

29 ἢ δὲ ἀταξία πολλοὺς ἤδη ἀπολώλεκεν. ἐπειδὰν δὲ κατα- 

στήσησθε τοὺς ἄρχοντας ὅσους δεῖ, ἢν καὶ τοὺς ἄλλους 
στρατιώτας συλλέγητε καὶ παραθαρρύνητε, οἶμαι ἂν 

Ν α κι “κ᾽ Ν αρυς Χ δ᾽ λὴς 
40 ὑμᾶς πάνυ ἐν καιρῷ ποιῆσαι. νῦν γὰρ ἴσως καὶ ὑμεῖς 

3 , ΡΥ 7 Νύτ τ 3: ὧδ ὦ "54! 
αἰσθάνεσθε ὡς ἀθύμως μὲν ἦλθον ἐπὶ τὰ ὅπλα, ἀθύμως 
δὲ δ Ν γι αν 6“ 3 5: ΤῊ 3 ϊὸ ὲ πρὸς τὰς φυλακάς" ὥστε οὕτω γ᾽ ἐχόντων οὐκ οἶδα 

ὁ τι ἄν τις χρήσαιτο αὐτοῖς, εἴτε νυκτὸς δέοι εἴτε καὶ 
Ὄ .. εκ , Ν , ς Χ 

41 ἡμέρας. ἢν δέ τις αὐτῶν τρέψῃ τὰς γνώμας, ὡς μὴ 
κ᾿ α ,ὔ , 9 λα ὁ ἢ , , 

τοῦτο μόνον ἐννορῶνται τί πείσονται ἀλλὰ καὶ τί ποιή- 
νῶν κ5 Ἷ " 5.3: θ Ν ὃ) (. 

42 σουσι, πολὺ εὐθυμότεροι ἔσονται. ἐπίστασθε γὰρ δὴ ὅτι 
΄Ὦὰ 3 [4] ,ὔ Ν Ἰδὲ 

οὔτε πλῆθός ἐστιν οὔτε ἰσχὺς ἡ ἐν τῷ πολέμῳ τὰς νίκας 
ἴω 3 ψν ’ «δ Α ω κ“ “ -“ 

ποιοῦσα, ἀλλ᾽ ὁπότεροι ἂν σὺν τοῖς θεοῖς ταῖς ψυχαῖς 



1. τ ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Γ. εὐ τ9 

Ἐρθώμ εν ἀτέροι. ἴωσιν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, τούτους ὡς 

ἐπὶ. τὸ πολὺ οἱ ἀντίοι οὐ δέχονται. ἐντεθύμημαι δ᾽ 43 

ἔγωγε, ὦ ἄνδρες, καὶ τοῦτο, ὅτι ὁπόσοι μὲν ΠΣ εἴ ονος 
ζῆν. ἐκ παντὸς τρόπου ἐν τοῖς πολεμικοῖς, οὗτοι μὲν 
κακῶς τε καὶ αἰσχρῶς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀποθνήσκουσιν, 
ὁπόσοι δὲ τὸν μὲν θάνατον ἐγνώκασι πᾶσι κοινὸν εἶναι 
καὶ ἀναγκαῖον ἀνθρώποις, περὶ δὲ τοῦ καλῶς ἀπο- 
θνήσκειν. ἀγωνίζονται, τούτους δ᾽ ὁρώ μᾶλλόν πως 

εἰς τὸ γῆρας ἀφικνουμένους καί, ἕως ἂν ζῶσιν, εὐδαι- 
μονέστερον ἐΒεέγρντανι ἃ καὶ ἡμᾶς δεῖ νῦν καταμαθόν- 44 

τας (ἐν τοιούτῳ γ τη ἐσμεν) αὐτούς τε ἄνδρας 
ἀγαθοὺς εἶναι καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλεῖν." 

,)φέθεζ φΓ Οὐεϊγίδοῤἧμδ, δίειν ρογοδγαῖς 476 εἦοξό. 

ὁ μὲν ταῦτα εἰπὼν ἐπαύσατο. μετὰ δὲ τοῦτον εἶπε 
Χειρίσοφος" “ἀλλὰ Ὁ ΠΣ μέν, ὦ Ἐενοφῶν, τοσοῦτον 

μόνον σε ἐγίγνωσκον ὅσον ἤκουον πλθηαῖου εἶναι, νῦν 
δὲ καὶ ἐπαινῶ σε ἐφ᾽ οἷς λέγεις τε καὶ ΠΡ ΑΤΤΙ καὶ 
βουλοίμην ἂν ὅτι πλείστους εἶναι τοιούτους" κοινὸν γὰρ 

ἂν εἴη τὸ ἀγαθόν. καὶ νῦν, ἔφη, μὴ μέλχλχῶμεν, ὦ ἄνδρες, 
ἀλλ᾽ ἀπελθόντες ἤδη αἱρεῖσθε οἱ δεόμενοι ἐ ἄρχοντας, καὶ 

ἑλόμενοι ἥκετε εἰς τὸ μέσον τοῦ στρατοπέδου καὶ τοὺς 
αἱρεθέντας ἄγετε" ἔπειτ᾽ ἐκεῖ αὐγεβλομξεν τοὺς ἄλλους 

στρατιώτας. πηρεύτῳ δ᾽ Ἰ νι ἐφηςν, καὶ τ ὃ 

κῆρυξ. καὶ ἅμα 'ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀνέστη, ὡς μὴ μέλλοιτο 

ἀλλὰ περαίνοιτο τὰ δέοντα. ἐκ τούτου ἡρέθησαν ἄρ- 
χοντες ἀντὶ μὲν Κλεάρχου Τιμασίων Δαρδανεύς, ἀντὶ 
δὲ Σωκράτους Ἐξνθικλῆς ᾿Αχαιός, ἀντὶ δὲ ᾿Αγίου Κὰλε- 
ἄνωρ ᾿Αρκάς, ἀντὶ δὲ Μένωνος Φιλήσιος ᾿Αχαιός, ἀντὶ 
δὲ Προξένου Ἐξενοφῶν ᾿Αθηναῖος. 

45 

46 

47 



Ιο ΞΕΈΝΟΦΩΝΤΟΣ ἐτεῖ [π- 

ΕἸ: 

2762 φοἰαἶ67γς 476 51421))107164] 10. 7:66} 7721 σεγι6γζαζ αςοοηιδέν. 

,2εσεΐ 97 (λεϊγΙσοῤἤμ. 

9 Ἁ Ν , ᾽ Ν 

Ι Ἐπεὶ δὲ ἥρηντο, ἡμέρα τε σχεδὸν ὑπέφαινε καὶ 
Ἂν ᾽ Ὁ ς Ἂ φι εἰς τὸ μέσον ἧκον οἱ ἄρχοντες" καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς προ- 

δὴ 7 “κ“" 

φυλακὰς καταστήσαντας συγκαλεῖν τοὺς στρατιώτας. 
3 ΝΝ Ν ἅ « 47 ο κ΄ 9 7 

ἐπεὶ δὲ καὶ οἱ ἄλλοι στρατιῶται συνῆλθον, ὠνέστη 
. ’ ς ’ Ὄ 

πρῶτος μὲν Χειρίσοφος ὁ Λακεδαιμόνιος καὶ ἔλεξεν ὧδε: 
κ᾿ ἈΝ Ν ἈΝ ’ ξ 

2 “ἄνδρες στρατιῶται, χαλεπὰ μὲν τὰ παρόντα, ὁπότε 
- ἴω γ 4 ’ ΄Νὰ 

ἀνδρῶν στρατηγῶν τοιούτων στερομεθα καὶ λοχαγῶν 
Ν ἴω Ἁ 4 Ε) Ν ς 3 Ν 69 “"’3μ ς 

καὶ στρατιωτῶν, πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ οἱ ἀμφὶ ᾿Αριαῖον οἱ 
’ »ΝὮΝ 

4 πρόσθεν σύμμαχοι ὄντες προδεδώκασιν ἡμᾶς" ὅμως δὲ 
΄Νὰ ἴω ͵ 9 Ἁ ’ 

δεῖ ἐκ τῶν παρόντων ἄνδρας ἀγαθοὺς τελέθειν καὶ μὴ 
7 Ν Κὰ , «ἃ Ἁ 

ὑφίεσθαι, ἀλλὰ πειρᾶσθαι ὅπως, ἢν μὲν δυνώμεθα, 
σι ΓῚ Ξ 9 Ν ’ὔ 9 Ν “ 

καλως νίκωντες σῳζώμεθα εἰ δὲ μὴ, αλλὰ καλως γε 
Ν , ’ μι 

ἀποθνήσκωμεν, ὑποχείριοι δὲ μηδέποτε γενώμεθα ζών- 
“Ὁ 53 ΝΥ “Δ ΄ῺΚωΗΝ ῪΝΝ ΄σὸ 

τες τοῖς πολεμίοις. οἶμαι γὰρ ἂν ἡμᾶς τοιαῦτα παθεῖν, 
Ὁ: Α 9 Ἁ [᾿ Ἀ 72 9) 

οἷα τοὺς ἐχθροὺς οἱ θεοὶ ποιήσειαν. 

“δεῖ 97 Οἰαιο7. 

ς 9 ἤ Α », 

4 ἐπὶ τούτῳ ἸΚλεάνωρ ὁ ᾿Ορχομένιος ἀνέστη καὶ ἔλεξεν 
ΓΙ ὅς, τῶν ,ὕ 3. 5» Ἁ , 

ὦδε" “ ἀλλ᾽ ὁρῶτε μέν, ὦ ἄνδρες, τὴν βασίλέως ἐπιορκίαν 
Ἁ 9 7 ς »Ὦ Ἀ Ἁ ᾽ 4 7 

καὶ ἀσέβειαν, ὁρᾶτε δὲ τὴν Τισσαφέρνους απιστίαν, 
»“ 7 [φ ,ἷ “ὕ ἴω ς Ν Ν 

ὄστις λέγων ὡς γείτων τε εἴη τῆς Ελλάδος καὶ περὶ 
Ὦ “ “Ὁ Ν Ν , 

πλείστου ἂν ποιήσαιτο σῶσαι ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τούτοις 
3.0: ἮΝ 2 “4 - Ἢ ΦΣῸΝ Ν , 30: Ἃ 2 

αὐτὸς ὀμόσας ἡμῖν, αὐτὸς δεξιὰς δούς, αὐτὸς ἐξαπατήσας 
ἈΝ ,ὔ , δ Ὸὰ 

συνέλαβε τοὺς στρατηγούς, καὶ οὐδὲ Δία ξένιον ἠδέσθη, 
93 δ Ψ ἌΤΑ ΜῈ ’ “ 4 ΝᾺ ’ 

ἀλλὰ Κλεάρχῳ καὶ ομοτράπεζος γενόμενος αὑτοῖς τουτοῖς 
. , 3 - ἃ 

5 ἐξαπατήσας τοὺς ἄνδρας ἀπολώλεκεν. ᾿Αριαῖος δέ, ὃν 



ΠΠ ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Γ. ἘΠ 

ω 4 ) ΝΥ 9 ’ Ἂ ἡμεῖς ἠθέλομεν βασιλέα καθιστάναι, καὶ ἐδώκαμεν καὶ 
Ἁ 3 , ἃ ο 

ἐλάβομεν πιστὰ μὴ προδώσειν ἀλλήλους, καὶ οὗτος 
“ ’ 3 ’ 

οὔτε τοὺς θεοὺς δείσας οὔτε Κῦρον τεθνηκότα αἰδεσθεὶς, 
δ ΄΄ἷὦ ἴων Ν Ἁ 

τιμώμενος μάλιστα ὑπὸ Κύρου ζῶντος, νῦν πρὸς τοὺς 
3 [4 3 μ“ 93 Ἁ ς Ἂ Α ’ , 

ἐκείνου ἐχθίστους ἀποστὰς ἡμᾶς τοὺς Κύρου φίλους 
ΜᾺ - ἴω 3 Ἁ ’ Ἁ ς ἣν 

κακῶς ποιεῖν πειρᾶται. ἀλλα τούτους μὲν Οἱ θεοὶ 
[] ΄-΄ὦ -“ ς κ΄ 7 

ἀποτίσαιντο' ἡμᾶς δὲ δεῖ ταῦτα ορῶντας μήποτε 
3 “ »» ς νΝ ἵ 3 Ν Υ ε 

ἐξαπατηθῆναι ἔτι ὑπὸ τούτων, ἀλλὰ μαχομένους ὡς 
δ) μ “ “ ΕΥ “- - “ 

ἂν δυνώμεθα κράτιστα τοῦτο ὅ τι ἂν δοκῇ τοῖς θεοῖς 

πάσχειν." 

Χεροῤῆοη δορίης 9 αἀὐεἶγέςς 4 φοὐαἶ67γ5. 4 Ζμ7715 

Ω 7ανομγαῤί ο7)1671 10 οοοραΐ α]ροιμ712. 

9 7) Ὡκοαι ΄ Φε 2 9 ᾽ 3 Ὧ 

ἐκ τούτου Ἐενοφῶν ανίσταταν ἐσταλμένος ἐπὶ 
ἰῳ ’ “ 7 ,ἷ ’ὔ 

πόλεμον ὡς ἐδύνατο κάλλιστα, νομίζων, εἴτε νίκην δι- 
΄Ὰ [4 ’ ΄Ν ΡᾺ Ἶ - 

δοῖεν οἱ θεοί, τὸν κάλλιστον κόσμον τῷ νικᾶν πρέπειν, 
" ων , 3 -“ »» ἴω ῇ ἐφ Νὴ 

εἴτε τελευτᾶν δέοι, ὀρθῶς ἔχειν τῶν καλλίστων εαὐὑτὸν 
9 7 , [οῚ ξο 7 Ξ ἌᾺ 4 

ἀξιώσαντα ἐν τούτοις τῆς τελευτῆς τυγχάνειν" τοῦ λόγου 
δὲ ἐς ὸ ΕΣ Ἁ Ν - 7 3 7 ἐ ἤρχετο ὧδε" “τὴν μὲν τῶν βαρβάρων ἐπιορκίαν τε 

Ν. "9 ’ 4 Ἁ ᾽ὔ 3 ,ὔ Ἁ τς Πα ἴω 

καὶ ἀπιστίαν λέγει μὲν Κλεάνωρ, ἐπίστασθε δὲ καὶ ὑμεῖς, 
3 ᾿ ᾿ 5 ΕἸ ΗΝ: ᾿ , 

οἶμαι. εἰ μὲν οὖν βουλόμεθα πάλιν αὐτοῖς διὰ φιλίας 
35, 3 “ ς Ὃ Ἁ 3 ᾽ » φ “Ὁ 

ἰέναι, ἀνάγκη ἡμᾶς πολλὴν ἀθυμίαν ἔχειν, ορῶντας 
ΡΩΝ Ἁ , «ὃ Ἁ γ 3 “ ᾿ 

καὶ τοὺς στρατηγούς, οἵ διὰ πίστεως αὐτοῖς ἑαυτοὺς 
’ ᾿ ’ 7 

ἐνεχείρισαν, οἷα πεπόνθασιν" εἰ μέντοι διανοούμεθα 
Ἁ “ “ κχ - 4 »-“" 

σὺν τοῖς ὑπλοις ὧν τε πεποιήκασι δίκην ἐπιθεῖναι αὐτοῖς 
Ἁ Α ἊΝ Ἁ Ν ’ 3 “Ὁ Δ, Ἁ 

καὶ τὸ λοιπὸν διὰ παντὸς πολέμου αὐτοῖς ἰέναι, σὺν 
»Ὕ. “Ὁ Ἀν “Ὁ κ᾿ Λ 

τοῖς θεοῖς πολλαὶ ἡμῖν καὶ καλαὶ ἐλπίδες εἰσὶ σωτηρίας." 
΄' δ 76 3 ἴω. 

τοῦτο δὲ λέγοντος αὐτοῦ πτάρνυταί τις" ἀκούσαντες δ᾽ 
ς - ἢ ἌΡῚ 6 - Υ 

οἱ στρατιῶται πάντες μιᾷ ὁρμῇ προσεκύνησαν τὸν θεόν" 
ΝΕ ΒΞ κ᾿ 3 ὃ « ὃ “ 3. ὃ ᾽ Ν Χ καὶ ὁ Ξενοφῶν εἶπε οκεῖ μοι, ὦ ἄνδρες, ἐπεὶ περὶ 

, ς .-΄; , ἴον δ ἴω ἴον 

σωτηρίας ἡμῶν λεγόντων οἰωνὸς τοῦ Διὸς τοῦ σωτῆρος 
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12 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣΣ [1Π. 

ἐφάνη, εὔξασθαι τῷ θεῷ τούτῳ θύσειν σωτήρια, ὅπου ἂν 
“ 2 ἤ , 9 ἷ “ 

πρῶτον εἰς φιλίαν χώραν ἀφικώμεθα, συνεπεύξασθαι 
δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς θύσειν κατὰ δύναμιν. καὶ 
ε ὃ “ ΤΑ 3 390 Ὁ» ἐ 5 ᾿ Ν ον 33 Ν ὅτῳ δοκεῖ ταῦτ᾽,᾽ ἔφη, “νατεινάτω τὴν χεῖρα." καὶ 
Ἄν , “7 

ἀνέτειναν ἅπαντες. ἐκ τούτου ηὔξαντο καὶ ἐπαιάνισαν. 

“Χομοῤ΄ο, φοριίϊγηος 5 σα,ἴγε55. 2416 δσάφτυς ἐλαΐ 16 

2γοςφοοίς 97 ἐἦε Ογεεῖς 476 ρὈΟΩ. 

3 Ν Ν Ν “Ὁ “ ἴοι 3 ἰ Η 
ἐπεὶ δὲ τὰ τῶν θεῶν καλῶς εἶχεν, ἤρχετο πάλιν ὧδε" 

, , ἢ - “ἐτύγχανον λέγων ὅτι πολλαὶ καὶ καλαὶ ἐλπίδες ἡμῖν 
ΓῚ 7 σι ᾿ δ [4 “ Ν “ εἶεν σωτηρίας. πρῶτον μὲν γὰρ ἡμεῖς μὲν ἐμπεδοῦμεν 

Χ κι Ὁ Ἵ Ν Ψ 

τοὺς τών θεῶν ὅρκους, οἱ δὲ πολέμιοι ἐπιωρκήκασί τε 
Ν Ν Ν Ν Ν “ , : ω καὶ τὰς σπονδὰς παρὰ τοὺς ὅρκους λελύκασιν. οὕτω 

ῇ Ν σι Ὰ 7 5 

δ᾽ ἐχόντων εἰκὸς τοῖς μὲν πολεμίοις ἐναντίους εἶναι 
Ν δΦόή᾽ »" Δ ῸΣ ς 3 Ν 

τοὺς θεούς, ἡμῖν δὲ συμμάχους, οἵπερ ἱκανοί εἰσι καὶ 
, - Νὴ τοὺς μεγάλους ταχὺ μικροὺς ποιεῖν καὶ τοὺς μικροὺς, 

Ἃ 9 ΄“- 3 , 3 Ἂ [72 , 

κἂν ἐν δεινοῖς ὦσι, σῴζειν εὐπετῶς, ὅταν βούλωνται. 
͵ 9 ᾽ὔ Ν ζ ᾿Ν Ν [φ, τν 

ἔπειτα δέ, ἀναμνήσω γὰρ ὑμᾶς καὶ τοὺς τῶν προγόνων 
κι , ͵4 “ ς 3 κι [ “-- 

τῶν ἡμετέρων κινδύνους, ἵνα εἰδῆτε ὡς ἀγαθοῖς τε ὑμῖν 
3 ᾿ -“ χ . 

προσήκει εἶναι, σῳζονταί τε σὺν τοῖς θεοῖς καὶ ἐκ. πάνυ 
΄κ΄ἃὦν ς 9 ’ 3 , Α Ἁ ΄ -- ᾿ ζω 

δεινῶν οἱ ἀγαθοί. ἐλθόντων μὲν γαρ Ἱ]ερσῶν καὶ τῶν 
- -΄ὦ2α ὑ ἰς . Ἁ ϑ τ 

σὺν αὐτοῖς παμπληθεῖ στόλῳ ὡς ἀφανιούντων τὰς ᾿Αθή- 
[4 ἴο 3 - ’ ϑι Ψ' 

νας, ὑποστῆναι αὐτοὶ ᾿Αθηναῖοι τολμήσαντες ἐνικησαν 
3 2 Ἂ ᾽ ς Ψ “Ἃ 

αὐτούς. καὶ εὐξάμενοι τῇ ᾿Αρτέμιδι, ὁπόσους ἂν κατα- 
“ ᾽ ’ ; , 

κάνοιεν τῶν πολεμίων, τοσαύτας χιμαίρας καταθύσειν 
“- ΡΥ 9 3 ς Ἁ “Ἅ 7 3 “Ὁ 9 

τῇ θεῷ, ἐπεὶ οὐκ εἶχον ἱκανὰς εὑρεῖν, ἔδοξεν αὐτοῖς κατ 
, , “- 3 ΕΥ̓͂ 

ἐνιαυτὸν πεντακοσίας θύειν, καὶ ἔτι νῦν ἀποθύουσιν. 
"7 Ω͂ »- “ 9 , Ἁ 2 (0 ἔπειτω, ὅτε Ξέρξης ὕστερον ἀγείρας τὴν ἀναρίθμητον 

3 , ἥ ς 
στρατιὰν ἦλθεν ἐπὶ τὴν “Ελλάδα, καὶ τὸτε ἐνίκων οἱ 

᾿ Ὕ , Ἂ δ 

ἡμέτεροι πρόγονοι τοὺς τούτων προγόγους καὶ κατὰ 



π.] ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Γ. ΜΕΝ 
“- "Ὁ Ἁ 4 ς “ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. ὧν ἔστι μὲν τεκμήρια ορᾶν 

΄- ς [4 ΝᾺ 

τὰ τρόπαια, μέγιστον δὲ μνημεῖον ἡ ἐλευθερία τῶν 
, 9 ᾿ ε - Ἔ ἢ θ Ἁ 3 ες Ἰδέ 

πόλεων ἐν αἷς ὑμεῖς ἐγένεσθε καὶ ἐτράφητε' οὐδένα 
Ἁ " , 9 ΑἉ Α Ἁ κι 

γὰρ ἄνθρωπον δεσπότην ἀλλὰ τοὺς θεοὺς προσκυνεῖτε. 
: ’ Ἁ ἴω κι 

τοιούτων μέν ἐστε προγόνων. οὐ μὲν δὴ τοῦτό γε ἐρῶ τ4 
βῃ- ς - , 9 ’ 9 9 5, ΝΗ ἷ 
ὡς ὑμεῖς καταίσχύνετε αὐτοὺυς" αλλ οὕπω πολλαῖὶ ἡμε- 

ο -ιὦ 7 

ραι ἀφ᾽ οὗ ἀντιταξάμενοι τούτοις τοῖς ἐκείνων ἐκγό- 
’ σι ΤΩ »“ σ᾿ 

νεις πολλαπλασίους ὑμῶν ἐνικᾶτε σὺν τοῖς θεοῖς. καὶ το 
, Ἀ Ἁ ἃ ἴω , ᾽ ΕΣ 53 

τότε μὲν δὴ περὶ τῆς Κύρου βασιλείας ἄνδρες ἦτε 
9 ΤΑῚ ἊὉ ; ς ἀγαθοί: νῦν δ᾽ ὁπότε περὶ τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὁ 

ΓῚ 93 7 

ἀγών ἐστι, πολὺ δήπου ὑμᾶς προσήκει καὶ ἀμείνονας 
3 Ἁ Υ καὶ προθυμοτέρους εἶναι. ἀλλὰ μὴν καὶ θαρραλεωτέ- τό 

ἴω , 53 ΟῚ [4 

ρους νῦν πρέπει εἶναι πρὸς τοὺς πολεμίους. τότε μὲν 
Ν 3 ΄Ὰ ἤ “Ὁ 4 ΓΩῚ 

γὰρ ἄπειροι ὄντες αὐτῶν τό τε πλῆθος ἄμετρον ὁρών- 
, ΄ὸ .ἢ 

τες, ὅμως ἐτολμήσατε σὺν τῷ πατρίῳ φρονήματι ἰέναι 
») ’ ἴω ς Ν᾿ Ν ο- , ΄ᾳ- 

εἰς αὐτους᾽ νῦν δὲ ὁπότε καὶ πεῖραν ἤδη ἔχετε αὐτῶν 

ὅτι οὐ θέλουσι καὶ πολλαπλάσιοι ὄντες δέχεσθαι 
ς: κα , ΜΚ δόξει ,ὕ , Ξ ἢ 
ὑμᾶς, τί ἔτι ὑμῖν προσήκει τούτους φοβεῖσθαι; μηδὲ 11 

μέντοι τοῦτο μεῖον δόξητε ἔχειν, εἰ οἱ πρόσθεν 

σὺν ἡμῖν ταττόμενοι νῦν ἀφεστήκασιν. ἔτι γὰρ οὗτοι 
΄ [4 “ ς “ὦ 

κακίονές εἰσι τῶν ὑφ᾽ ἡμῶν ἡττημένων" ἔφευγον γοῦν 

πρὸς ἐκείνους καταλιπόντες ἡμᾶς. τοὺς δ᾽ ἐθέλοντας 

φυγῆς ἄρχειν πολὺ κρεῖττον σὺν τοῖς πολεμίοις τατ- 
7 “Δ 9 ἌᾺ [ὡ ᾽ 7 ς ΄-“- 

τομένους ἢ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ τάξει ορᾶν. 

“ἼἜἪ τγρες ἐλαΐ {72 τυαρΐ 97 ἐαϑαζγγ 15 "ὃ 

“δασυαγίαρε το {ἦς (γεεᾷς. 

ε δέ ς “ 10 ἴα τῷ ς Ἂ Χ 3 ΦΈΝ ἰς “ 
εἰ δέ τις ὑμῶν ἀθυμεῖ ὅτι ἡμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν ἱππεῖς, τ8 

“ λ , 

τοῖς δὲ πολεμίοις πολλοὶ πάρεισιν, ἐνθυμήθητε ὅτι οἱ 
7 “ δὲ » Ἃ Ἁ ’ δ "᾽ φ Ν μύριοι ἱππεῖς οὐδὲν ἄλλο ἢ μύριοί εἰσιν ἄνθρωποι" ὑπὸ 
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[4 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ [1Π- 
δ Χ “ 3 7 ὃ Ν ἷ » ὃ -᾽ Ν 5 μὲν γὰρ ἵππου ἐν μάχη οὐδεὶς πώποτε οὔτε δηχθεὶς οὔτε 

9 ς - ῳ 

λακτισθεὶς ἀπέθανεν, οἱ δὲ ἄνδρες εἰσὶν οἱ ποιοῦντες ὃ 
Υ ω ᾿ ΝΥ ς 7 

τι ἂν ἐν ταῖς μάχαις γίγνηται. οὐκοῦν τῶν ἱππέων 
᾿Ὶ ε “ ») 3 2 , 3 ’ ’ 9 ς Ν 

πολὺ ἡμεῖς ἐπ ἀασφαλεστέρου ὀχήματος ἐσμεν" οἱ μὲν 
΄ 3 ἴω , 

γὰρ ἐφ᾽ ἵππων κρέμανται φοβούμενοι οὐχ ἡμῶς μόνον 
3 ἈΚ Ν Ν “ὉᾳἬἍ ᾿ ς σι δ᾽ 3 Νὴ “ ’ 

ἀλλὰ καὶ τὸ καταπεσεῖν" ἡμεῖς ὃ ἐπὶ γῆς βεβηκὸτες 
, ,ὔ ἢ ᾿ Ἃ 

πολὺ μὲν ἰσχυρότερον παίσομεν, ἢν τις προσίῃ, πολυ 
Χ ἴω Ὁ δ ’ 4 ΟΝ Ν “4 δὲ μᾶλλον ὅτου ἂν βουλώμεθα τευξόμεθα. ἑνὶ δὲ μόνῳ 

, ς Ἂ , : ων 2 7 , 

προέχουσιν οἱ ἱππεῖς" φεύγειν αὐτοῖς ἀσφαλέστερον 
Ων ΓΑ. 

ἐστιν ἢ ἡμῖν. 

Ζῆδφν γιμδΐ ποΐ δεῤίογε Ζ04 τυαρί οΓ 4 σμαο 97. ἃ ηιαγάοξ; 

207, 7145 ἐΐεν εριέγΐ 16 γίψογε α 7ογηιαόζ οὐφέαεζε. 

“εἰ δὲ δὴ τὰς μὲν μάχας θαρρεῖτε, ὅτι δὲ οὐκέτι 
ἡμῖν Τισσαφέρνης ἡγήσεται οὐδὲ βασιλεὺς ἀγορὰν 
παρέξει, τοῦτο ἄχθεσθε, σκέψασθε πότερον κρεῖττον 
Τισσαφέρνην ἡγεμόνα ἔχειν, ὃς ἐπιβουλεύων ἡμῖν φα- 

νερός ἐστιν, ἢ οὺς ἂν ἡμεῖς ἄνδρας λαβόντες ἡγεῖσθαι 

κελεύωμεν, οἱ εἴσονται ὅτι, ἤν τι περὶ ἡμᾶς ἁμαρτάνωσι, 
περὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς καὶ σώματα ἁμαρτήσονται. τὰ 

δὲ ἐπιτήδεια πότερον ὠνεῖσθαι κρεῖττον ἐκ τῆς ἀγορᾶς, 

ἧς οὗτοι παρεῖχον, μικρὰ μέτρα πολλοῦ ἀργυρίου, μηδὲ 
τοῦτο ἔτι ἔχοντας, ἢ αὐτοὺς λαμβάνειν, ἦνπερ κρατῶμεν, 

μέτρῳ χρωμένους ὁπόσῳ ἂν ἕκαστος βούληται. εἰ δὲ 

ταῦτα μὲν γιγνώσκετε ὅτι κρείττονα, τοὺς δὲ ποταμοὺς 

ἄπορον νομίζετε εἶναι καὶ μεγάλως ἡγεῖσθε ἐξαπατη- 

θῆναι διαβάντες, σκέψασθε εἰ ἄρα τοῦτο καὶ μωρότατον 
πεποιήκασιν οἱ βάρβαροι. πάντες γὰρ ποταμοΐ, εἰ καὶ 
πρόσω τῶν πηγῶν ἄποροι ὦσι, προϊοῦσι πρὸς τὰς πηγὰς 
διαβατοὶ γίγνονται οὐδὲ τὸ γόνυ βρέχοντες. 



11. ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Γ. ἜΠΡΝΣ 

“41 {.ε τυογεί ἐλεν εαϑὶ δ Π 76 τμ 106 φρηγ} 97 ἐΖ6 Οτγεαΐ 

Αἴηρ. διέ ΧοροῤἼοῦ αοος 7106 γ6207)172,67141 ἐ 15 4014756. 

ἐ , ΔΕῸΝ 

“ εἰ δὲ μήθ᾽ οἱ ποταμοὶ διήσουσιν ἡγεμὼν τε μηδεὶς 
ἴω, Ἂι ᾳ Κι ᾽ ἡμῖν φανεῖται, οὐδ᾽ ὡς ἡμῖν γε ἀθυμητέον. ἐπιστάμεθα 

ἃ δ Ἂ , 74 μὲν γὰρ Μυσούς, οὺς οὐκ ἂν ἡμῶν φαίημεν βελτίους 
3 Ὁ 9 ἴω 4 4 4 Ἁ ἡὸ ᾽ὔ 

εἶναι, ὅτι ἐν τῇ βασίλεως χώρᾳ πολλάς τε καὶ εὐδαίμο- 
Ν , ᾿ - 3 ,ὔ θ δὲ Π [ὃ 

νας καὶ μεγάλας πολεῖς οἰκοῦσιν, ἐπιστάμεθα ὃδὲ 11ισίδας 
ς ’ἤ ,ὕὔ Ν Ν 3 Ν ἴδ Ψ 2 κ᾿ 
ὡσαύτως, Λυκάονας δὲ καὶ αὐτοὶ εἴδομεν ὅτι ἐν τοῖς 

Ν πεδίοις τὰ ἐρυμνὰ καταλαβόντες τὴν τούτων χώραν 
καρποῦνται" καὶ ἡμᾶς δ᾽ ἂν ἔφην ἔγωγε χρῆναι μήπω 

5 
φανεροὺς εἶναι οἴκαδε ὡρμημένους, ἀλλὰ κατασκευά- 

ς ΄Ὰ 3 

ζεσθαι ὡς αὐτοῦ που οἰκήσοντας. οἶδα γὰρ ὅτι καὶ 
“ Ἁ Ν Ω Μυσοῖς βασιλεὺς πολλοὺς μὲν ἡγεμόνας ἂν δοίη, 

4 ς “ ’ 7 

πολλοὺς δ᾽ ἂν ὁμήρους τοῦ ἀδόλως ἐκπέμψειν, καὶ 
«. ,ὔ 4 3 δ 3 ἴω ἃ 3 Ν θ ΄, - 

ὁδοποιήσειέ γ᾽ ἂν αὐτοῖς, καὶ εἰ σὺν τεθρίπποις βού- 
ψ ᾿ ἴω τ 3 λοιντο ἀπιέναι. καὶ ἡμῖν γ᾽ ἂν οἶδ᾽ ὅτι τρισάσμενος 

“ ἴω , 

ταῦτ᾽ ἐποίει, εἰ ἑώρα ἡμᾶς μένειν κατασκευαζομένους, 
5 Ν δ δέ 7 ΓΝ Ὁ 00 9 λ “ Ν 
ἀλλὰ γὰρ δέδοικα μή, ἂν ἅπαξ μαθωμεν ἀργοὶ ζῆν καὶ 

, Ν “ ἴω 

ἐν ἀφθόνοις βιοτεύειν, καὶ Μήδων δὲ καὶ ᾿]ερσῶν καλαῖς 
Ν ΄ὕ Ν δ δὲ ς Ξ τε καὶ μεγάλαις γυναιξὶ καὶ παρθένοις ὁμιλεῖν, μή, ὥσπερ 

[ὦ ἴω Ἂ “ “Ὁ 

οἱ λωτοφάγοι, ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε ὁδοῦ. δοκεῖ οὖν 
ΟΝ Ἁ ΄ 53 “ 3 Ἁ ἐ ὃ δ 

μοι εἰκὸς καὶ δίκαιον εἶναι πρῶτον εἰς τὴν Ελλάδα καὶ 
δ - ΄ ΄ “ - 

πρὸς τοὺς οἰκείους πειρᾶσθαι ἀφικνεῖσθαι καὶ ἐπιδεῖξαι 
Ἂ αι ἢ ω δὶ τον 7) 5 ““Χ ΟἿ ω Χ - 

τοῖς Ιλλησιν ὅτι ἐκόντες πένονται, ἐξὸν αὐτοῖς τοὺς νῦν 
3 7 3 »ἫἪἬ} Ψ 53 Ἷ 7 

ἀκλήρους ἐκεῖ πολιτεύοντας ἐνθάδε κομισαμένους πλου- 
σίως ὁρᾶν. 

Χολοῤλογς 2γοῤοΨαζ-, 

3 Νὴ ἡδεῖς 3 ἡ ᾽ ἴω ΚΝ 

“ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρες, πάντα ταῦτα τἀγαθὰ δῆλον 
“ “Ὁ [4 ΄ κ“, ’ ᾿ Κ 

ὁτί τῶν κρατούντων ἐστί" τοῦτο δὲ δεῖ λέγειν, ὅπως ἂν 
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16 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ [Π- 

’ ’ ἰ- 3 ΄ ’ 3 ᾿ , ς 

πορευοίμεθά τε ὡς ἀσφαλέστατα καί, εἰ μάχεσθαι δέοι, ὡς 
’ ο ἴω 

κράτιστα μαχοίμεθα. πρῶτον μὲν τοίνυν," ἔφη, “ δοκεῖ 
ο Ν « ἣ μοι κατακαῦσαι τὰς ἁμάξας ἃς ἔχομεν, ἵνα μὴ τὰ ζεύγη 

΄-Ἔ Ἄς Ὺ ἢ 4 “᾿ Υ̓ κε 

ἡμῶν στρατηγῇ, ἀλλὰ πορευώμεθα ὅπῃ ἂν τῇ στρατιᾷ 
; ὑπον ἍΝ ᾿ Ν 

συμφέρῃ" ἔπειτα καὶ τὰς σκηνὰς συγκατακαῦσαι. αὗται 
5 ἷ Ὰ ῇ 4 “-“ γὰρ αὖ ὄχλον μὲν παρέχουσιν ἄγειν, συνωφελοῦσι δ᾽ 

9 Χ » 2 Ν 5 ΟῚ ΦΈΝ Ὶ 7 

οὐδὲν οὔτε εἰς τὸ μάχεσθαι οὔτ᾽ εἰς τὸ τὰ ἐπιτήδεια 
" 5“ δὲ Ν Ἂν 37 “ Χ ΝΟΣ.» 3 
ἔχειν. ἔτι δὲ καὶ τῶν ἄλλων σκευῶν τὰ περιττὰ ἀπαλ- 

Ν ἰνς ’ Ἃ ’ὔ τ - 

λάξωμεν, πλὴν ὅσα πολέμου ἕνεκεν ἢ σίτων ἢ ποτῶν 
“ Ν ΄' ων ΄ 3 Ξ 

ἔχομεν, ἵνα ὡς πλεῖστοι μὲν ἡμῶν ἐν τοῖς ὅπλοις ὦσιν, 

ὡς ἐλάχιστοι δὲ σκευοφορῶσι. κρατουμένων μὲν γὰρ 
ϑυ “ , 3 ἘΡΩυ ϑΝ Ν : “ Ν 
ἐπίστασθε ὕτι πάντα ἀλλότρια" ἢν δὲ κρατῶμεν, καὶ 

“" ’ ἰ ᾽ 

τοὺς πολεμίους δεῖ σκευοφόρους ἡμετέρους νομίζειν. 
’ 3 Ὁ Ω ᾿ 4 

λοιπόν μοι εἰπεῖν ὅπερ καὶ μέγιστον νομίζω εἶναι. 
Ἐπ ὧν ν δ Ἂ » Ψ 3 ἤ 3 ὁρᾶτε γὰρ καὶ τοὺς πολεμίους, ὅτι οὐ πρόσθεν ἐξ- 

Ν Ἷ Ν . , , Ν 
ἐνεγκεῖν ἐτόλμησαν πρὸς ἡμᾶς πόλεμον πρὶν τοὺς 

ἢ ς χ , 7 ῇ 

στρατηγοὺς ἡμῶν συνέλαβον, “νομίζοντες, ὄντων μὲν 
“ ς “ 

τῶν ἀρχόντων καὶ ἡμῶν πειθομένων, ἱκανοὺς εἶναι 
Ὧν ΦᾺ , Ἂ 7 4 δὴ δὶ » 
ἡμᾶς περιγενέσθαι τῷ πολέμῳ, λαβόντες δὲ τοὺς ἀρ- 

ἍΝ ε ζ 

χοντας ἀναρχίᾳ ἂν καὶ ἀταξίᾳ ἐνόμιζον ἡμᾶς ἀπολέ- 
- 5, Χ Ν Ἁ , 

σθαι. δεῖ οὖν πολὺ μὲν τοὺς ἄρχοντας ἐπιμελεστέρους 
Ν “Ὰ [ο 7 Χ 

γενέσθαι τοὺς νῦν τῶν πρόσθεν, πολὺ δὲ τοὺς ἀρ- 
“4 “ “ 

χομένους εὐτακτοτέρους καὶ πειθομένους μᾶλλον τοῖς 
4 “ “ , θ ᾿ Ὁ δέ 3 θῇ 7 

ἄρχουσι νῦν ἢ πρόσθεν: ἣν δέ τις ἀπειθῇ, ψηφίσα- 
7 Ὡς Ἅ ἴω] ; 

σθαι τὸν ἀεὶ ὑμῶν ἐντυγχάνοντα σὺν τῷ ἄρχοντι 
ξ 7 κ᾿. Ἀ 

κολάζειν" οὕτως οἱ πολέμιοι πλεῖστον ἐψευσμένοι ἔσον- 
“ Α ἊὉ « 7 ’ὔ 9 3 ᾿] σὰ ται τῇδε γὰρ τῇ ἡμέρᾳ μυρίους ὄψονται. ἀνθ᾽ ἑνὸς 

, γε λῖμς, ὁ 

Κλεάρχους τοὺς οὐδενὶ ἐπυτρέψοντας κακῷ εἶναι. ἀλλὰ 
, ΠΑ ΕΝ ΤΑ 5 ς 

γὰρ καὶ περαίνειν ἤδη ὥρα ἴσως γὰρ οἱ πολέμιοι 
αὐτίκα παρέσονται. ὅτῳ οὖν ταῦτα δοκεῖ καλῶς ἔχειν, 

’ “ 7 

ἐπικυρωσάτω ὡς τάχιστα, ἵνα ἔργῳ περαίνηται. εἰ δέ 



11. ΚΥΡΘΥ ΓΑΝΆΒΑΣΙΣ Γ, ΕΝ, 

τι ἄλλο βέλτιον ἢ ταύτῃ, τολμάτω καὶ ὁ ἰδιώτης δι- 
δάσκειν" πάντες γὰρ κοινῆς σωτηρίας δεόμεθα." 

7745 πα οἶον 2γοῤοταζς 97 ΧερμοῤἼοηὶ 476 αογόθα 0. 

ἃ “Ὁ. 7, 5 9 3 3 [4 μετὰ ταῦτα Χειρίσοφος εἶπεν" “αλλ εἰ μὲν τινος 
- ᾿ ᾽ὔ ἴπεο κι 

ἄλλου δεῖ πρὸς τούτοις οἷς λέγει Ξενοφῶν, καὶ αὐτίκα 
- «Ὁ » “ ἰοὺ ς ΄, ἐξέσται ποιεῖν" ἃ δὲ νῦν εἴρηκε δοκεῖ μοι ὡς τάχιστα 

3 ᾿ ΝΥ - “ 
ψηφίσασθαι ἄριστον εἶναι" καὶ ὅτῳ δοκεῖ ταῦτα, ἀνα- 

Ἁ »“ 3. Ὁ β ’ ν 

τεινάτω τὴν χεῖρα. ανέτεινωαν πάντες. ἀναστὰς δὲ 
5 ττν 3. Ὁ ᾿ : 

πάλιν εἶπε ἘΞενοφῶν᾽ “ὦ ἄνδρες, ἀκούσατε ὧν προσ- 
“ Ἂ “ ’ (π, Φ το. Ὁ Ω͂ Φ, 

δοκεῖ μοι. δῆλον ὅτι πορεύεσθαι ἡμᾶς δεῖ ὅπου ἕξο- 
0.9 , ΦΕΓῸ5 ,ὕ ι , 4 ᾿ ᾽ μεν τὰ ἐπιτήδεια᾽ ἀκούω δὲ κώμας εἶναι καλὰς οὐ 

’ ἡ" , 3 4 3 “Ὁ Ἂ , 

πλέον εἴκοσι σταδίων ἀπεχούσας" οὐκ ἂν οὖν θαυμά- 
2 ς “ {4 ἰ ΝΝ ’ Ν Ν 

ζοιμι εἰ οἱ πολέμιοι (ὥσπερ οἱ δειλοὶ κύνες τοὺς μὲν 
, “Ἃ 

παριόντας διώκοντες καὶ δάκνουσιν, ἢν δύνωνται, 
Ἁ Ἧ ᾿ ’ ᾽ Ἂ ϑ Ὰ ς “Ὁ 9 - 

τοὺς δὲ διώκοντας φεύγουσιν) εἰ καὶ αὐτοὶ ἡμῖν ἀπ- 
“Ὁ 3 »“ δ 3 9 ’ὔ ς᾽ » ιοῦσιν ἐπακολουθοῖεν. ἴσως οὖν ἀσφαλέστερον ἡμῖν 

’ σι ᾿Ὶ 

πορεύεσθαι πλαίσιον ποιησαμένους τῶν ὕπλων, ἵνα τὰ 
» δε λὺ 39, ΝΥ 3 3 Χ ’ 3 3 

σκευοφορα καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἐν ἀσφαλεστέρῳ εἴη. εἰ 
5 “ 3 , Ἁ ς “- “ ’ οὖν νῦν ἀποδειχθείη τίνας χρὴ ἡγεῖσθαι τοῦ πλαισίου 

Ν ἃ 4 ἴω Ἁ σι Ὁ 

καὶ τὰ πρόσθεν κοσμεῖν καὶ τίνας ἐπὶ τῶν πλευρών 
ς , οὺ ἴς ᾽ 3 ΄“-ὦ» 3 “ ς ’ 

ἑκατέρων εἶναι, τίνας δ᾽ ὀπισθοφυλακεῖν, οὐκ ἂν, ὑπότε 
- ΄ , “ , μ“ 

οἱ πολέμιοι ἔλθοιεν, βουλεύεσθαι ἡμᾶς δέοι, ἀλλὰ χρῴ- 
Γ 3 ἴω. Ἂ » 

μεθα ἂν εὐθὺς τοῖς τεταγμένοις. εἰ μὲν οὖν ἄλλο 
, ἰφ “Ὁ ἷ , 7 

τις βέλτιον ὁρᾷ, ἄλλως ἐχέτω εἰ δέ, Χειρίσοφος μὲν 
ς “ 5 δ Ν , ’ 3 - “ Χ ἡγοῖτο, ἐπειδὴ καὶ Λακεδαιμόνιός ἐστι" τῶν δὲ πλευ- 

“ ς 7 μ Ν ’ Ἁ ᾽ὔ ρῶν ἑκατέρων δύο τὼ πρεσβυτάτω στρατηγὼ ἐπιμελοί- 
θ τ 3 θ Ν, ΄ὰ δ᾽ [᾿ ΄-“ὦ ς 9 Ν Ἁ 

σθην: ὀπισθοφυλακοῖμεν δ᾽ ἡμεῖς οἱ νεώτατοι ἐγὼ καὶ 
ὑ- ΑΝ “ φ ΝΝ 

Τιμασίων τὸ νῦν εἶναι. τὸ δὲ λοιπὸν πειρώμενοι ταύ- 

της τῆς τάξεως βουλευσόμεθα ὅ τι ἂν ἀεὶ κράτιστον 
ω 53 ἷᾳ ͵ - 

δοκῇ εἶναι. εἰ δέ τις ἄλλο ὁρᾷ βέλτιον, λεξάτω." ἐπεὶ 

Ε. ΧΕΝ, 111. 2 
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18 ς ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ [Π, 
δῶν 5.00 Ἀὲ Π Ξ35 ἀλει, 53 ΠΟ Ἂ Ν 9 

δ᾽ οὐδεὶς ἀντέχεγεν, εἶπεν" “ὅτῳ δοκεῖ ταῦτα, ἀνατει- 
Ν - 22) 3) - πα , 33. Οϑῇ 

νάτω τὴν χεῖρα. ἔδοξε ταῦτα. “νῦν τοίνυν," ἔφη, 
3 - “Ὁ ’ χω 

“ ἀπιόντας ποιεῖν δεῖ τὰ δεδογμένα. καὶ ὅστις τε ὑμῶν 
κ ὙΠ ΡΙ 9 ὧν σα ται ͵ 3. χὰ ΝΝ Υ 

τοὺς οἰκείους ἐπιθυμεῖ ἰδεῖν, μεμνήσθω ἀνὴρ ἀγαθὸς 
3 ᾿ ὕ Α ἸΑΡΉΡΕΞ “ΜᾺ 

εἶναι" οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλως τούτου τυχεῖν" ὅστις τε ζῆν 
ο΄ , »ῸὉἯἭ ῪΝῸ ΝΝ ’ 

ἐπιθυμεῖ, πειράσθω νικᾶν: τῶν μὲν γὰρ νικώντων τὸ 
,ὔ - δὴ ’ Ν 3 

κατακαίνειν, τῶν δὲ ἡττωμένων τὸ ἀποθνήσκειν ἐστί" 
καὶ εἴ τις δὲ χρπ ατῶν ἘΡΜΠΉ ΕΣ κρατεῖν ὕω εὐ. σε 
τῶν γὼρ νικώντων ἐστὶ καὶ τὰ ἑαυτῶν σῴζειν καὶ τὰ 
τῶν ἡττωμένων λαμβάνειν." 

111. 

77:1}Κκαάαϊές αῥέαγς οημ {4 5ε0216. 

Τούτων λεχθέντων ἀλλο: καὶ ἀπελθόντες κατέ- 

καιον τὰς ἁμάξας καὶ τὰς σκηνάς, τῶν δὲ περιττῶν 
ὅτου μὲν δέοιτό τίς μετεδίδοσαν ἀλλήλοις, τὰ δὲ ἄλλα 

εἰς τὸ πῦρ ἐρρίπτουν. ταῦτα ποιήσαντες ἡριστοποιοῦντο. 
ἀριστοποιουμένων δὲ αὐτῶν ἔρχεται Μιθραδάτης σὺν 
ἱππεῦσιν ὡς τριάκοντα, καὶ καλεσάμενος τοὺς στρατη- 
γοὺς εἰς ἐπήκοον λέγε: ὧδε" “ἐγώ, ὦ ἄνδρες “ ἴδλληνες, 

καὶ Κύρῳ πιστὸς ἦν, ὡς ὑπεῖν ἐπίστασθε, καὶ νῦν ὑμῖν 

εὔνους" καὶ ἐνθάδε δ᾽ εἰν σὺν πολλῷ φόβῳ διάγων. εἰ 
οὖν ὁρῴην ὑμᾶς σωτήριόν τι βουλευομένους, ἔλθοιμι ἂν 

πρὸς ὑμᾶς καὶ τοὺς θεράποντας πάντας ἔχων. λέξατε 
οὖν πρὸς με τί ἐν νῷ ἔχετε ὡς φίλον τε καὶ εὔνουν καὶ 

’ “- Ν Ὁ κι» ἣν ΄ .᾿ 3) 

βουλόμενον κοινῇ σὺν ὑμῖν τὸν στόλον ποιεῖσθαι." βου- 

Δ ὐς με τοις τοῖς σΡΡαΤΟ 1. ἔδοξεν. Φποκρ σαθ αι ταδε" 

καὶ ἔλεγε Χειρίσοφος" “ ἡμῖν δοκεῖ, εἰ μέν τις ἐᾷ ἡμᾶς 



π| ΚΥΡΟΥΑΝΑΒΑΣῚΣ Γ.᾿ ἜΠ]Ὸ 

ἀπιέναι οἴκαδε, ̓ διαπφρεύεσθαι τὴν χώραν ὡς ἂν δυνώμεθα 
ἀσινέστατα᾽ ἢν δέ τις ἡμᾶς τῆς ὁδοῦ ἀπ ΓΟ τ); δια- 

πολεμεῖν. τούτῳ ὡς ἂν δυνώμεθα κράτιστα." ἐκ τού- 
του ἐπειρῶτο πε ὁ τής διδάσκειν ὡς ἄπορον εἴη 
βασιλέως ἄκοντος δι} 2}. 1 ἔνθα δὴ ἐγυγνώσκετο ὅτι 

ὑπόπεμπτος εἴη" καὶ γὰρ τῶν Τα τις οἱ- 
κείων παρηκολουθήκει πίστεως ἕνεκα. καὶ ἐκ τούτου 
ἐδόκει τοῖς στρατηγοῖς βέλτιον εἶναι δόγμα ποιήσασθαι 

τὸν πόλεμον ἀκήρυκτον εἶναι, ἔστ᾽ ἐν Τῇ πολ μεα εἶεν᾽ 

διέφθειρον γὰρ προσιόντες τοὺς στρατιώτας, καὶ ἕνα 
γε λαγάγον “διέφθειραν Νίκαρχον τ Ἰὼ θα; καὶ ῴχετο 

ἀπιὼν νυκτὸς σὺν ἀνθρώποις ὡς εἴκοσι. 

{16 ΟἸγεοξς εγ065 ἐδ Οἰγεαέ Ζαῦ. «ϑεζογαῖ ἀῤῥεαγαηες οΓ 

Π7λγαάαίες. ΑἹ ε«ἀίγηιςῆ. Χοροῤἧοὲ 171 224751421. 

μετὰ ταῦτα ἀριστήσαντες καὶ διαβάντες τὸν Ζα- 
᾿ πάταν ποταμὸν ἐπορεύοντο τεταγμένοι, τὰ ὑποζύγια 

καὶ τὸν ὄχλον ἐν μέσῳ ἔχοντες. οὐ πολὺ δὲ προελη- 
λυθότων αὐτῶν, ἐπιφαίνεται πάλιν ὁ ΠΟ ΠΣ ΤΙΣΙ 

ἱππέας ἔχων ὡς διακοσίους καὶ τόξοτας καὶ σφενδονή- 
τας εἰς τετρακοσίους "λα ἐλαφροὺς καὶ εὐζώνους. καὶ 

προσῇει μέν, ὡς φίλος ὦν, πρῦς τοὺς “Ελληνας᾽ ἐπεὶ δ᾽ 
ἐγγὺς ἐὙενομτδ, ἐξαπίνης οἱ μὲν αὐτῶν ἐτῴξενον καὶ 
ἱππεῖς καὶ πεζοί, οἱ δ᾽ ἐσφενδόνων καὶ ἘΡΟΡΤΥΤῸΣ οἱ 

δὲ ὀπισθοφύλακες τῶν Ἑλλήνων ἔπασχον μὲν κακῶς, 

ἀντεποίουν δ᾽ οὐδέν" οἵ τε γὰρ ἹΚρῆτες βραχύτερα τῶν 

Περσῶν ἐτόξευον, καὶ ἅμα νοὶ ὄντες εἴσω τῶν ὅπλων 
κατεκέκλειντο, οἵ τε ἀκοντισταὶ βραχντερα ἠκόντιξον 
ἢ ὡς ἐξικνεῖσθαι τῶν σφενδονητῶν. ἐκ τούτου ἘΞένο- 

φῶντι ἐδόκει διωκτέον εἶναι" καὶ ἐδίωκον τῶν ὁπλιτῶν 

πσε νι 
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Ν Ἂ ΄- δ. »7 Ν 9 ΄ὰ 9 

καὶ τῶν πελταστῶν οἱ ἔτυχον σὺν αὐτῷ ὀπισθοφυλα- 

κοῦντες" διώκοντες δὲ οὐδένα κατελάμβανον τῶν πολε- 
, " ν ς “5 .΄ ὦ 5 ε 

μίων. οὔτε γὰρ ἱππεῖς ἦσαν τοῖς ᾿ἅλλησιν οὔτε οἱ 
Ἂς ὝΜΩΣ ζω 

πεζοὶ τοὺς πεζοὺς ἐκ πολλοῦ ψευγουν ἐδύναντο 

καταλαμβάνειν ἐν ὀλίγῳ χωρΐῳ (πολὺ γὰρ οὐχ, οἷόν τε 

ἣν απὸ τοῦ ἄλλου πον διώκειν), οἱ δὲ βάρ- 

βαροι ἱππεῖς καὶ Ὁ ἅμα ἐτίτρωσκον εἰς τοὔ- 

πισθεν τοξεύοντες ἀπὸ τῶν ἵππων, ὁπόσον δὲ διώξειαν 

οἱ “ἕλληνες, τοσοῦτον πάλιν ἐπαναχωρεῖν μαχομένους ᾿ 
» “ ἊΝ ἘΠΤΗ Ο Ν ᾿ , Ὁ) 
ἔδει. ὥστε τῆς ἡμέρας ὅλης διῆλθον οὐ πλέον πέντε 

, γήτφν 9 
καὶ εἴκοσι σταδίων, ἀλλὰ δείλης ἀφίκοντο εἰς τὰς 

, » ἣ , ἢ 3 ᾿ κώμας. ἔνθα δὴ πάλιν ἀθυμία ἦν. 

Χαιοῤλοη ἧς ἑαζοη 10 ἔαδᾷ 707, 2ηιγϑη7,,0 ἔδ6 4716771}. 

Πρ ἀγιδευέγ. 2 γεκαιογδ 707 {6 Μείμ7ε. 

καὶ Χειρίσοφος καὶ οἱ πρερβύτατοι τῶν πο 1 
Ξ τὺ ἡτιῶντο ὅτι ἐδίωκεν ἀπὸ τῆς φάλαγγος καὶ 

αὐτός τε ἐκινδύνευε καὶ τοὺς πολεμίους οὐδὲν μᾶλλον - 
ἐδύνατο βλάπτειν. ἀκούσας δὲ Ξενοφῶν ἔλεγεν ὅτι 
ὀρ( ἠτιῶντο καὶ αὐτὸ τὸ ἔργον αὐτοῖς μᾳρτυροίη. 
“ἀλλ᾽ ἐγώ, ἔφη, ̓" ἠναγκάσθην διώκειν, ἐπειδὴ ἑώρων 

ἡμᾶς ἐν τῷ μένειν κακῶς μὲν πάσχοντας, ἀντιποιεῖν δὲ 
τε δυναμένους. ἐπειδὴ δὲ ἐδιώκομεν, ἀληθῆ," ἔφη, 
“ὑμεῖς ταν κακῶς μὲν γὰρ ποιεῖν οὐδὲν μᾶλλον 

ἐδυνάμεθα τοὺς πολεμίους, ἀνεχωροῦμεν δὲ πάνυ χαλε- 
πῶς. τοῖς οὖν θεοῖς χάρι ὅτι οὐ σὺν ὑκότο ὦμῃ ἀλλὰ 

᾿ δηλώ- 

σαι δὲ ὧν δεόμεθα. νῦν ᾿ οἱ μὲν πολέμιοι τοξεύουσι 
σὺν ὀλίγοις ἦλθον, ὥστε βλάψαι μὲν μὴ μεγ 

καὶ Ἐν ΟΣ ὅσον οὔτε οἱ Κρῆτες ἀντιτοξεύειν 

δύνανται οὔτε οἱ ἐκ χειρὸς βάλλοντες ἐξικνεῖσθαι" ὅταν 



1. ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ Γ. 1 

δὲ αὐτοὺς διώκωμεν, πολὺ μὲν οὐχ οἷόν τε χῴριον ἀπὸ 

τοῦ στρατεύματος διώκειν, ἐν ὀλίγῳ δὲ οὐδ᾽ εἰ ταχὺς εἴη 

“πεζὸς πεζὸν ἂν διώκων καταλαμβάνοι ἐκ τόξου ῥύματος. 

ἡμεῖς οὖν εἰ μέλλομεν τούτους εἴργειν ὥστε μὴ δύνασθαι 

βλάπτειν ἡ ἡμᾶς πορευομεένφυς, σφενδονητών τ ταχίστην 
δεῖ καὶ ἱππέων. ἀκούω δ᾽ εἶναι ἐν τῷ στρατεύματι ἡμῶν 

Ῥοδίους, ὦ ὧν τοὺς πολλούς φασιν ἘΣ ΤΕΥΣ σφενδονᾶν, 

καὶ τὸ βέλος αὐτῶν καὶ διπλάσιον φέρεσθαι τῶν ἹΠερσι- 

κών σφενδονῶν. ἐκεῖναι γὰρ διὰ τὸ χειροπληθέσι τοῖς 
λίθοις σφενδονᾶν ἐπὶ βραχὺ ἐξικνοῦνται, οἱ δὲ Ῥόδιοι 

καὶ ταῖς ἐσ ἐπίστανται χρῆσθαι. ἣν οὖν αὐτῶν 

ἐπισκεψώμεθα τίνες πέπανται σφενδόνας, καὶ τούτων 
μὲν δῶμεν ἀργύριον, τῷ ̓ δὲ ἄλλας πλέκειν ἐθέλοντι ἄλλο 

ἀργύριον τελῶμεν, καὶ τῷ σφενδονᾶν ἐν τῷ τεραγμένῳ 
ἐθέλοντι τυ τινὰ ὠτέλειαν ποτ ἴσως τινὲς 

φανοῦνται. ἱκανοὶ ἡμᾶς ὠφελεῖν. ὁρώ δὲ ἵππους ὄντας 
ἐν τῷ στρατεύματι, τοὺς μέν͵ τινας παρ᾽ ἐμοί, τοὺς δὲ 

τῶν Κλεάρχου καταλελειμμένους, πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους 
αἰχμαλώτους σκευοφοροῦντας. ἂν οὖν τούτους πάντας 
ἐκλέξαντες σκευοφόρα μὲν ἀντιδῶμεν, τοὺς δὲ ἵππους 

εἰς ἱππέας κατασκευάσωμεν, ἴσως καὶ οὗτοί τι τοὺς 
φεύγοντας ἀνιάσουσιν. ἔδοξε καὶ ταῦτα ᾿ καὶ ταύτης 
τῆς νυκτὸς σφενδονῆται μὲν εἰς διακοσίους ἐγένοντο " 
ἵπποι δὲ καὶ ἱππεῖς ἐδοκιμάσθησαν τῇ ὑστεραίᾳ εἰς 
πεντήκοντα, καὶ σπολάδες καὶ θώρακες αὐτοῖς ἐπορί- 
σθησαν, καὶ ἵππαρχος ἐπεστάθη Λύκιος ὁ ἸΙολυστρά- 

του ᾿Αθηναῖος. 
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ΤΥ; 

Ζ111γα αῤῥεαγαηες 9. “11}γ}αήαίΐθσ. 416 ἐς ἀεζεαΐφα. 

, Χ “ δ ς ΄ ἰρ » 3 Μείναντες δὲ ταύτην τὴν ἡμέραν τῇ ἀλλῃ ἐπα- 
7 δ) ἢ Ἁ 

ρεύοντο πρῳαίτερον ἀναστάντες: χαράδραν γὰρ ἔδει 
3 Ν χ 9. ϑἅ0ἂὡΦθΔΧ'λΠ“πτ- “5 “ Ἁ 3 - 3 - 

αὐτοὺς διαβῆναι, ἐφ᾽ ἡ ἐφοβοῦντο μὴ ἐπιθοῖντο αὐτοῖς 

διαβαίνουσιν οἱ πολέμιοι. διαβεβηκόσι δὲ αὐτοῖς πάλιν 
ε ὙΠ δτλτι ε , Ἶ ἜΣ ξον 

φαίνεται ὁ Μιθραδάτης, ἔχων ὑππέας χιλίους, τοξότας 

δὲ καὶ σφενδονήτας εἰς τετρακισχιλίους" τοσούτους γὰρ 
. τ , .ν ς ἢ ΥΌΡΣ , 
ἤτησε Τισσαφέρνην, καὶ ἔλαβεν ὑποσχόμενος, ἂν τού- 

τους λάβῃ, παραδώσειν αὐτῷ τοὺς “ἔλληνας, κατα- 
’ 4 3 Δ Ἁ ἮΝ 3 , 3 φρονήσας, ὅτι ἐν τῇ πρόσθεν προσβολῇ ὀλίγους ἔχων 

ν΄ ν "5. ) Ν ν Δ Ἄ 
ἔπαθε μὲν οὐδέν, πολλὰ δὲ κακὰ ἐνόμιζε ποιῆσαι. 

ἐπεὶ δὲ οἱ ἔλληνες διαβεβηκότες ἀπεῖχον τῆς χαράδρας 

ὅσον ὀκτὼ σταδίους, διέβαινε καὶ ὁ Μιθραδάτης ἔχων 
Ἐπὶ , , νι Ἂ Ν ΔΝ 
τὴν δύναμιν. παρήγγελτο δὲ τῶν πελταστῶν οὺς ἔδει 

Ψ 3 ΄“᾿ ς Α Ἂ ς ᾺᾺι ΡΥ Υ 

διώκειν καὶ τῶν ὁπλιτῶν, καὶ τοῖς ἱππεῦσιν εἴρητο᾽ 
ἴω ’ ς 3 , Ὁ “ τάν θαρροῦσι διώκειν, ὡς ἐφεψομένης ἱκανῆς δυνάμεως. 

ἐπεὶ δὲ ὁ Μιθραδατης κατειλήφει, καὶ ἤδη σφενδόναι 
Ν , 5 ἊὉ 9 , - ὔ“ “ἃ 

καὶ τοξεύματα ἐξικνοῦντο, ἐσήμηνε τοῖς “ὕλλησι τῇ 
, ᾽ ξ Ξ: 

σάλπιγγι, καὶ εὐθὺς ἔθεον ὁμόσε οἷς εἴρητο καὶ οἱ 
ἱππεῖς ἤλαυνον" οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ᾽ ἔφευγον ἐπὶ 

Ἁ νῷ 3 , ΔΝ , δι ἷ Ἂ 
τὴν χαράδραν. ἐν ταύτῃ τῇ διώξει τοῖς βαρβάροις τών 
τε πεζῶν ἀπέθανον πολλοὶ καὶ τῶν ἱππέων ἐν τῇ 

’ Ν 
χαράδρᾳ ζωοὶ ἐλήφθησαν εἰς ὀκτωκαίδεκα. τοὺς δὲ 
“ ῇ 9 7ἷ ς “Γ} ΟΣ ε 
ἀποθανόντας αὐτοκέλευστοι οἱ “ἔλληνες ἠκίσαντο, ὡς 
Ω ῇ ΄»Ὁ 7 "᾽ ς ΄-΄-ὦῬ 

ὁτύὺ φοβερώτατον τοῖς πολεμίοις εἴη ορᾶν. 
ἐ 

“Δ 



1. ἌΠΠ ΚΎΡΟΥ ΑΝΆΒΑΣΙΣ Γ ΤἼΣ 

7) 6 Οἴγεοξς ορρἤζγο ζλε17 χιαγεά πα γοεαεῖ 7 α7ςδα. 

καὶ οἱ μὲν πολέμιοι οὕτω πράξαντες ἀπε λοι, Ἢ δὲ 

“Ἕλληνες, τριχῶς πορευόμενοι τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας, 

ἀπ τον τὸ ἐπὶ τὸν Τίγρητα πόταμον. ἐνταῦθα πόλις ἦν 
ἐρήμῃ Πεγώλη, ὄνομα δ᾽ αὐτῇ ἦν Λάρισσα" ᾧκουν͵ δ᾽ 
ὭΣ τὸ παλαιὸν “τ τοῦ δὲ τείχους αὐτῆς ἦν τὸ 
εὖρος πέντε καὶ εἴκοσι πόδες, ὕψος δ᾽ ἑκατόν" τοῦ δὲ 
κύκλου ἡ περίοδος δύο παρασάγγαι: φκοδόμητο δὲ 

πλίνθοις κεραμεαῖς", κρηπὶς δ᾽ ὑπῆν λιθίνη. τὸ ὕψος 
εἴκοσι ποδῶν. ταύτην βασιλεὺς ὁ Περσῶν, ὅτε παρὰ 
δ νο τὴν ἀρχὴν ἐλάμβανον Πέρσαι, πολιορκῶν οὐδενὶ 

τρόπῳ ἐδύνατο ἑλεῖν᾽ Ὅν: δὲ νεφέλη προκαλύψασα 

ἠφάνισε, μέχρι. ἐξέλιπον οἱ ἄνθρωποι, καὶ οὕτως ἑάλω. 

οἷ 

παρὰ ταύτην τὴν πόλιν ἣν πυραμὶς λιθίνη, τὸ μι εὗρος 9 

ἑνὸς πλέθρου, τὸ δὲ ὕψος δύο πλέθρων. ἐπὶ ταύτης 
πολλοὶ τῶν βαρβάρων ἦσαν ἐκ τῶν πλησίον κωμῶν 

πεφευγότες. 

Ζἦεν γεαεΐ “765211α. 
3 “ 19 , δΝ Ψ ’ὔ ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμὸν ἕνα παρασάγγας 

ἕξ πρὸς τεῖχος ἔρημον μέγα κείμενον" ὄνομα δὲ ἦν τῇ 
ΙΟ 

πόλει Μέσπιλα: Μῆδοι δ᾽ αὐτήν ποτε ὠκουν. ἣν δὲ ᾿ τς 
μὲν κρηπὶς λίθου ξεφτοῦ κρυ κυ ίτου, τὸ ΠῚ) ΤΟ 
κοντα ποδῶν καὶ τὸ ὕψος πεντήκοντα. ἐπὶ δὲ ταύτῃ 
ἐπῳκοδόμητο πλίνθινον τεῖχος, τὸ μὲν εὖρος πεντήκοντα 
ποδῶν, τὸ δὲ ὕψος ἑκατόν᾽ τοῦ δὲ τείχους ἡ περίοδος ἕξ 
παρασάγγαι. ἐνταῦθα λέγεται ὙΠ ΕΟ, γυνὴ βασιλέως 
καταφυγεῖν, ὅτε ἀπώλλυσαν τὴν ἀρχὴν ὑπὸ Ἱ]ερσῶν 
Μῆδοι. ταύτην δὲ Ἴ πόλιν Ὁ 7 ὃ Περσῶν 

βασιλεὺς οὐκ ἐδύνατο οὔτε χρόνῳ ἑλεῖν οὔτε βίᾳ; Ζεὺς 
δὲ βροντῇ κατέπληξε τοὺς ἐνοικοῦντας, καὶ οὕτως ἑάλω. 

11 

12 
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τὸ 

17 

18 

24 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΩΝ 

1:ὲε Οἰγέφᾷς αγὸ ἀαγαφδο ὧν 20 εασαῖνγ οὗ Τῆεαῤἧογηός., 

9 “-“ 3 3 ’ δ Ψ ’ 

ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμὸν ἕνα παρασάγγας 
7 ἧς ας } 

τέτταρας. εἰς τοῦτον δὲ τὸν σταθμὸν Τισσαφέρνης 
5 3. , 5 ο δ᾽ ΔΝ ἀν Ὁ , 3 5» ΛΣΤ ἐπεφάνη, ἄγων οὕς τε αὐτὸς ἱππέας ἦλθεν ἔχων καὶ τὴν 
Ὃπη ἐδ ; κ᾿ ἸΑΙΝ , , " 
τὰ λον ὡν τον βασιλέως θυγατέρα ἜΧΟΙ ον 

καὶ οὺἣς Κῦρος ἔχων ἀνέβη βαρβάρους καὶ οὺς ὁ 

βασίλέως ἀδελφὸς ἔχων βασιλεῖ ἐΠὉ. [ο καὶ ἼΡιΣ 

τούτοις ὅσους βασιλεὺς ἔδωκεν αὐτῷ" ὥστε τὸ ἃ 
τευμα πάμπολυ ἐφανη. ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένετο, τὰς μὲν 
τῶν τάξεων ὄπισθεν καταστήσας, τὰς δὲ εἰς τὰ πλάγια 

Ν α 509 ΜΗ : 
παραγαγὼν, ἐμβαλεῖν μὲν οὐκ ἐτόλμησεν οὐδ᾽ ἐβούλετο 

διακινδυνεύειν, σφενδονᾶν δὲ παρήγγειλε καὶ τς 

ἐπεὶ δὲ διαταχθέντες οἱ Ῥόδιοι ἐσφενθοιτ εν καὶ οἱ 

Σκύθαι τοξόται ἐτόξευσαν καὶ οὐδεὶς ἡμάρτανεν 
᾽ Ν ὯΔ , 5 , α εὐ Ὁ ας 
ἀνδρὸς (οὐδὲ γάρ, εἰ πάνυ προυθυμεῖτο, ῥᾷδιον ἠν) 

καὶ ὁ Τισσαφέρνης μάλα ταχέως ἔξω βελών ἀπεχώρει 
ν . ν , ΓΩΝ ΄ Υ ᾿ λον ΚΔᾺ ΚΑ 

καὶ αἱ ἄλλαι τάξεις ἀπεχώρησαν. καὶ τὸ λοιπὸν τῆς 
2 

ἡμέρας οἱ μὲν ἐπορεύοντο, οἱ δ᾽ εἵποντο᾽ καὶ οὐκέτι 
δ 7 ς ζ ’ 3 , Ξ ἤ 
ἐσίνοντο οἱ βάρβαροι τῇ τότε ἀκροβολίσει" μακρότερον 

Χ σ΄ ἐ7γ7 α , . ᾽ , , ν α γὰρ οἵ τε Ῥόδιοι τῶν ἸΪερσῶν ἐσφενδόνων καὶ τῶν 
“ [9] Ν τ οἱ τυ τΠ μεγάλα δὲ καὶ τὰ τόξα 

τὰ Περσικά ἐστιν᾽ ὥστε ΧΙ Γι" ἣν ὁπόσα ἁλίσκοιτο. 
τῶν τοξευμάτων τοῖς Κρησί, καὶ διετέλουν χρώμενοι. 

τοῖς τῶν πολεμίων τοξεύμασι, καὶ ἐμελέτων τοξεύειν 
ἥ ἴω δ 

ἄνω ἱέντες μακρᾶαν. εὑρίσκετο δὲ καὶ νεῦρα πολλὰ ἐν 
Α , Ν “ α΄ 5 Ν ταῖς κώμαις καὶ μόλυβδος, ὥστε χρῆσθαι εἰς τὰς 

σφενδόνας. καὶ ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ, ἐπεὶ κατεστρα- 

τοπεδεύοντο οἱ “λληνες κώμαις ἐπιτυχόντες, ἀπῆλθον 
“ σὰ ’ 9 

οἱ βάρβαροι μεῖον ἔχοντες τῇ ἀκροβολίσει" τὴν ὃ 
3 “ δύ »ὕ Κ 7 ἰϑδξ ἃς , Α' 
ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἐμειναν οἱ " άωλληνες καὶ ἐπεσιτίσαντο 



Α. ! 

ιν. ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Γ. 25 

ἦν γὰρ πολὺς σῖτος ἐν ταῖς κώμαις. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ 
ἐπορεύοντο διὰ τοῦ πεδίου, καὶ Τισσαφέρνης εἵπετο 
ἀκροβολιζόμενος. 

Ζ1ἦον Μηα οἱ ἐλαΐ ᾽:α7οδίηρ 121. α ἤοΐζζοτν ξφια7 6 

25 α ριϊδίακε. 

’ 

ἔνθα δὴ οἱ “λληνες ἔγνωσαν πλαίσιον ἰσόπλευρον, 
ΠΦ . , “ , ς 7 “Ὁ ἢ , 
ΟΤι ΤΟΨΉηρα τάξις Εὐἢ πολεμίων Ε΄Όμενων. ἀναγ ΚΉ γῶρ 

ΝΥ] 

ἐστιν, ἢν μὲν συγκύπτῃ τὰ κέρατα τοῦ πλαισίου ἢ ὁδοῦ 
στενοτέρας οὔσης ἢ ὀρέων ἀναγκαζόντων ἢ γεφύρας, 

ἐκθλίβεσθαι τοὺς ὁπλίτας καὶ πορεύεσθαι πονηρῶς, 
ἅμα μὲν πιεζομένους, ἅμα δὲ καὶ ταραττομένους, ὥστε 

δυσχρήστους εἶναι ἀτάκτους ὄντας" ὅταν δ᾽ αὖ διάσχη 

τὰ κέρατα, ἀνάγκη διασπᾶσθαι τοὺς τότε ἐκθλιβομένους 

καὶ κενὸν γίγνεσθαι τὸ μέσον τῶν κεράτων, καὶ ἀθυμεῖν 

τοὺς ταῦτα πάσχοντας πολεμίων ἑπομένων. καὶ ὁπότε 
δέοι γέφυραν διαβαίνειν ἢ ἄλλην τινὰ διάβασιν, ἔσπευ- 

δεν ἕκαστος βουλόμενος φθάσαι πρώτος᾽ καὶ εὐεπίθετον 

ἦν ἐνταῦθα τοῖς πολεμίοις. 

7615 γιότν 7127. ο7 νιαγεῆ. 

9 Ἁ Ν “9 ", 4 ,ὔ 3 [4 ἃ 

ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἔγνωσαν οἱ στρατηγοί, ἐποίησαν ἕξ 
4 3 δ ς Ἁ Ε Ν Ἁ 3 7 

λοχοὺυς ανᾶὰ εκατον ἄνδρας, καὶ λοχαγοὺς ἐπέστησαν 
Ἵ Ι σ᾿. ν , 

καὶ ἄλλους πεντηκοντῆρας καὶ ἄλλους ἐνωμοτάρχους. 
ε ’ ς , 

οὗτος δὲ πορευόμενοι, ὁπότε μὲν συγκύπτοι τὰ 
, ς 4 7 ᾷ λ - - 

κέρατα, ὑπέμενον ὕστεροι, ὥστε μὴ ἐνοχλεῖν τοῖς 
, Ν δὶ Ἷ “" , ἰς 

κέρασι, τότε δὲ παρῆγον ἔξωθεν τῶν κεράτων. ὁπότε 
δΥ , 6 “ Ἁ “Ὁ ἶ 9 

δὲ διάσχοιεν αἱ πλευραὶ τοῦ πλαισίου, τὸ μέσον ἂν 
᾽ ᾿ ᾿ : , δ 

ἐξεπίμπλασαν, εἰ μὲν στενότερον εἴη τὸ διέχον, κατὰ 
΄ 3 Ν Ν ἴω 

λόχους, εἰ δὲ πλατύτερον, κατὰ πεντηκοστῦς, εἰ δὲ 
’ ͵ «ἡ 

πάνυ πλατύ, κατ᾽ ἐνωμοτίας" ὥστε ἀεὶ ἔκπλεων εἶναι 

ΤΌ 

20 

21 

22 



26 ΞΕΝΌΦΩΝΤΟΣ ΓᾺ 

23 τὸ μέσον. εἰ δὲ καὶ διαβαίνειν τινὰ δέοι διάβασιν ἢ 
, 9 3 3» » ς Ν 

γέφυραν, οὐκ ἐτα δ τοῦτο; αλλ ἐν τῷ μέρει οὐ ἈΒΧΟΙ 

διέβαινον" καὶ εἴ που δέοι τι τῆς φάλαγγος, ἐπιπαρῇσαν 

οὗτοι. 

41}ὲε (ὐγεεῖς αγὲ αραϊγ Ζαγα-,εδοε ὧγ ἐδ6 ὁπό. 

Ζ2 εν φηεαη 707 Ζζγεο (475. , Τὰν 
Ὁ ΤῊ ρΥ 

τούτῳ τῷ Ἴτὸ ἐπτορεύση σαν σταθμοὺς ἐν ἀὐρ τον 
24 ἡνίκα δὲ τὸν πέμπτον ΕΠΟρ τ εἶδον βᾶρ ς τι καὶ 

25 

περὶ αὐτὸ κώμας πολλάς, τὴν δὲ ὁδὸν πρὸς. τὸ χωρίον 
τοῦτο διὰ γηλόφων ὑψηλῶν ὙΠ με οἵ καθῆκον 

ἀπὸ τοῦ ΠΣ ὑφ᾿ ᾧ ἦν ἡ κώμη. καὶ εἶδον μὲν τοὺς 

λόφους ἄσμενοι οἱ “ἕλληνες, ὡς εἰκὸς τῶν πολεμίων 

ὄντων ἱππέων" ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι ἐκ τοῦ πεδίου 
ΠῚ ἐπὶ τὸν πρῶτον γήλοφον καὶ κατέβαινον, 

μεδν  ὁ γα 
“ὡς ἐπὶ τὸν τ ἀναβαίνειν, ἐνταῦθα ἐπυγύγνονται 

26 

27 

28. 

29 

οἱ βάρβαροι καὶ ἀπὸ τοῦ τλρηληῦ εἰς τὸ ΤΡΩ͂Ν, ἔβαλλον, 

ον Το ΩΝ ΕἸΣ το ὑπὸ μαστίγων, καὶ πολλοὺς 

ἐτίτρωσκον καὶ ἐερ οτη σαν τῶν Ἑλληνῶν γυμνήτων καὶ 

κατέκλεισαν αὐτοὺς εἴσω τῶν ὅπλων" ὥστε παντάπασι 

ταύτην τὴν ἡμέραν ἄχρὶ “59, ἦσαν ἐν τῷ ὄχλῳ ὄντες 

καὶ οἱ σφενδονῆται καὶ οἱ τοξόται. ἐπεὶ δὲ πιεζόμενοι 
οἱ “ἕλληνες ἐπεχείρησαν διώκειν, αχηνὴ μὲν ἐπὶ τὸ 

ἄκρον ἀφικνοῦνται ὁπλῖται ὄντες, οἱ δὲ τολόμηαι ταχὺ Αγ 
ἀπεπήδων. πάλιν δὲ ὁπότε ἀπίοιεν πρὸς τὸ ἄλλο στρά- 
τευμα, ταὐτὰ ἔπασχον, καὶ ἐπὶ τοῦ δευτέρου γηλόφου 
ταὐτὰ ἐγίγνετο, ὥστε ἀπὸ τοῦ τρίτου γηλόφου ἔδοξεν 

αὐτοῖς μὴ κινεῖν τοὺς σαρατιο πα πρὶν ἀπὸ τῆς δεξιᾶς 

ΤΥ δ τοῦ πλαισίου ἀνήγαγον πελταστὰς πρὸς τὸ 

ὄρος. ἐπεὶ δ᾽ οὗτοι ἐγένοντο ὑπὲρ τῶν ἑπομένων πολε- 
᾿ 7 ς - »,Ἅ 

μίων, οὐκέτι ἐπετίθεντο οἱ πολέμιοι τοῖς καταβαίνουσι, 



τ 

1Υ. ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Γ. ΕΣ 

δεδοικότες 0) ΠΣ Π  τὐθῶν καὶ αν επο εν αὐτῶν 

γένοιντο οἱ πολέμιοι. οὕτω τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας πο- 

δνάτς ὡ τὰ οἱ μὲν τῇ ὁδῷ κατὰ τοὺς γηλόφους οἱ δὲ 

κατὰ τὸ πον ἐπ πη οΥτεν, σθύκοντο εἰς τὰς κώμας" 

καὶ ἰατροὺς κατέστησαν ὀκτώ᾽ πολλοὶ γὰρ ἦσαν οἱ 

τετρωμένοι. ἐνταῦθα ἐμοαν ἡμέρας τρεῖς καὶ τῶν 

τετρωμένων ἕνεκα καὶ ἅμα ἐπιτήδεια πολλὰ εἶχον, 

ἄλευρα, οἶνον, κριθὰς ἵπποις αὐ ἐπ Ρλήμενας πολλας. 

Ταῦτα δὲν συνενηνεγμένα ἣν τῷ σατραπεύοντι 15 

χώρας. 

716 (ὐὑγεεζς ὠἰδοκιαῖ {γί {ἦέ 2ῥαϊγ, απα ἐΐοηι αδέ ἀρ 77] 

ἴο γέεῤοί “76 2 εγεοῖαϑ σασαίζγ. Ζεν γεδιγι 617 πιαγοδ. 

τετάρτῃ δ᾽ ἡμέρᾳ καταβαίνουσιν εἰς τὸ πεδίον. .ἐπεὶ 
δὲ κατέλαβεν αὐτοὺς Τισσαφέρνης σὺν τῇ δυνάμει, 
ἐδίδαξεν αὐτοὺς ἢ ἀνάγκη κατ ιη αν οὗ πρῶτον 

εἶδον κώμην καὶ μὴ πορεύεσθαι ἐ ἔτι μαχομένους" πολλοὶ 

ν ἦσαν οἱ ἀπυήμαχοι, οὐ 26 τετ τμ μοὶ καὶ οἱ 

ἐκείνους ἤθη τες καὶ οἱ τῶν φερόντων τὰ ὅπλα δεξάς 

μενοι. ἐπεὶ δὲ κατεσκήνησαν καὶ ἐπεχείρησαν αὐτοῖς 
ἀκροβολίζεσθαι οἱ “ΠΡ προ πρὸς τὴν κώμην προσιόν- 

τες, πολὺ “Περιῆσαν οἱ ἘΠ λππ ες; πολὺ Ὑδὴ διεφερεν 

ἐκ χώρας ὁρμῶντας αλεξασίαι ἢ πορευομένους ἐπιοῦσι 
τοῖς πολεμίοις μάχεσθαι. ἐτῶν δ᾽ ἢ» ἤδη δείλη, ὥρα 
ἦν ἀπιέναι τοῖς πολεμίοις" οὔποτε γὰρ μεῖον ἀπεσίρα-. 

τοπεδεύοντο οἱ βάρβαροι τοῦ Ἑλληνικοῦ ἑξήκοντα 

σταδίων, φοβούμενοι μὴ τῆς νυκτὸς οἱ “ἕλληνες ἐπι- 
Κ΄΄Ὥᾷ ᾿ 9 ῪΚᾺ 

θῶνται αὐτοῖς. πονηρὸν γὰρ νυκτός ἐστι στράτευμα 
1} , Ω Χ Φ , “ “ὃ ἃ φ τὰ Ἁ 

ερσικόν. οἷ τε γὰρ ἵπποι αὐτοῖς δέδενται καὶ ὡς ἐπὶ 
- . λ 7 5 “ Ἁ “ . 3 

τὸ πολὺ πεποδισμένοι εἰσί, τοῦ μὴ φεύγειν ἕνεκα εἰ 
. 4 ΄ ΠῚ λυθείησαν" ἐάν τέ τις θόρυβος γίγνηται, δεῖ ἐπισάξαι 

ςς 
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28 ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ [ἰν. 

τὸν ἵππον ἸΙέρσῃ ἀνδρὶ καὶ χαλινώσαι, δεῖ καὶ θωρα-. 
, 3 ΄ 9 Ἁ Α σ᾽ ἊΝ δ ᾿ 

κισθέντα οὐ το ἐπὶ τὸν ἵππον. ταῦτα δὲ πάντα 
χαλεπὰ νύκτωρ καὶ θορύβου ὄντος. τούτου ἕνεκα ἩΓΡΡῸ 

ἀπεσκήνουν τῶν “Ἑλλήνων. ἐπεὶ δὲ ἐ ἔτη αὐτοὺς 

οἱ “λληνες βουλομένους ἀπιέναι καὶ δια χε λυ συν 

ἼξΕτ: τοῖς τ συσκευάξεσθαι ἀκουόντων τῶν 

πολεμίων. καὶ χρόνον μέν τινα ἐπέσχον τῆς πορείας 
ς , 9 Ἁ Ἀν ΤΡ ἈΤϑν τ 93 . : - 9 Ἁ 

οἱ βάρβαροι, ἐπειδὴ δὲ ὀψὲ ἐγίγνετο, ἀπῆσαν" οὐ γὰρ 
Ν᾽ ἐδόκει λύειν αὐτοὺς νυκτὸς πορεύεσθαι καὶ κατάγεσθαι 

ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. 

216 2 εγοζαγις οεγγ) ὦ οίζο)ρ 2οϑ θη. ΧοροῤῆἼογὶ 7,4 ζδς 

Ωα ἥαρμᾷ αἰαςβ τορι 1677. 

Ν ΄ὰ ἥ 

ἐπειδὴ δὲ σαφῶς ἀπιόντας ἤδη ἑώρων οἱ ὙΑΧΉ ΕΣ 

ἐπορεύοντο καὶ αὐτοὶ κι ον καὶ διῆλθον ὅσον 
ἑξήκοντα σταδίους. καὶ γίγνεται τοσοῦτον μεταξὺ τῶν 

στρατευμάτων, ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ οὐκ ἐφάνησαν οἱ πολέ- 

μίοι οὐδὲ τῇ τρίτῃ, τῇ δὲ τετάρτῃ νυκτὸς προελθόντες 

ὙΠ Π μοῖσὶ χωρίον ὑπερδέξιον οἱ Παρ προς ἢ ρωίω 
τ οἱ ἜΒΑΛΉΣΕΣ παριέναι, ἀκρωνυχίαν ὄρους, ὑφ᾽ ὅς 

ἣν ἡ κατάβασις ἦν εἰς τὸ πεδίον. ἐπειδὴ δὲ ἑώρα 

Χειρίσοφος προκατειλημμένην τὴν ἀκρωνυχίαν, καλεῖ 
᾿ΞΙ κ᾿ 3. ἬΘΕΝ ὍΝ 3. Δ ἼΝΝ Ν ΄, Ἷ νοθρν θν 
ἘΞενοφῶντα ὠπὸ τῆς οὐρᾶς καὶ κελεύει λαβόντα τοὺς 

Ν , 3 Χ χἱἢ, ς ν πὰ ἴω 
πελταστὰς παραγενέσθαι εἰς τὸ πρόσθεν. ὁ δὲ Ξενοφῶν 

Ν Ν 3 3 Ὰ Ω Ν 
τοὺς μὲν πελταστὰς οὐκ ἡγεν᾽ ἐπιφαινόμενον «γὰρ 
ΤΥ , ν κ ,ὕ ΜΡ ΚΑΑΛ 9 κᾳ Α 
ἑώρα Τισσαφέρνην καὶ τὸ στράτευμα πᾶν" αὐτὸς δὲ 

΄ 3 ἐ ( , “ 2) ις δὲ “4 3 ΕΣ 
προσελάσας ἡρωτα' “τί καλεῖς; 0ο ὃὲ λέγεν αὕτῳ 

ς “Ὁ δ 7 Ν φ κο ς ς ΝΝ σ᾿ 

“ἔξεστιν ὁρᾶν᾽ προκατείληπται γὰρ ἡμῖν ὁ ὑπερ τῆς 
7 ΄ ΝΝ : " 12 - : Ἁ 

καταβάσεως λόφος, καὶ οὐκ ἔστι παρελθεῖν, εἰ μὴ 
ἥ 3 ν 3 Ν ’ὔ 3 5... Ν 

τούτους ἁποκόψομεν. ἀλλα τί οὐκ ἤγες τοὺς πελ- 
ω 3) “ξ ΝΝ 4 χά 2 5) , 3 ΄ὉῸΝ » 

ταστάς;" ὁ δὲ λέγει ὅτι οὐκ ἐδόκει αὐτῷ ἔρημα 

ἂν ινρος δ υ Σ(ΩΝ 



ιν. ΚΎΡΟΥ ΑΝΆΒΑΣΙΣ Γ. 29 

καταλιπεῖν τὰ ὄπισθεν πολεμίων πο “ἀλλὰ 

μὴν ὥρα ν»" ἔφη, “ βουλεύεσθαι πῶς τις τοὺς ἄνδρας 
ἀπελᾷ ἀπὸ τοῦ οὐ ᾿ ἐνταῦθα ᾿ς ὁρᾷ. τοῦ 

ὄρους τὴν ποθ το, αὐτοῦ τοῦ ἑαυτών π᾿ 

ματος οὖσαν, καὶ ἀπὸ τ ἔφοδον ἐπὶ τὸν λόφον 

ἔνθα ἦσαν οἱ πολεμίοι, καὶ λέγει" Ἔα ω 

Χειρίσοφε, ἡμῖν ἵεσθαι ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸ ἄκρον" ἣν 

γὰρ τοῦτο λάβωμεν, οὐ δυνήσονται μένειν οἱ ὑπὲρ τῆς 
ὃ κι ἰλλά 3 β “Ἃ 4 ΣΑΣ [οὶ 7 ΘῈ 
ὁδοῦ. ἀλλά, εἰ βούλει, μένε ἐπὶ τῷ στρατεύματι, ἐγὼ 

δ᾽ ἐθέλ εσθαι" εἰ δὲ χρήξεις, πορεύου ἐπὶ τὸ ἐθέλω πορεύεσθαι" εἰ δὲ χρῇζεις, πορ , τὸ 
, ἴω. ς ΄ ἂς ς 

ὄρος, ἐγὼ δὲ μενῶ αὐτοῦ. “ ἀλλὰ δίδωμί σοι, ἔφη ὁ 
’ ᾽ "4 9 Ν ς μὰ 

Χειρίσοφος, “ 1 ερον τς ἑλέσθαι." εἰπὼν ὁ Ἐξενο- 

φῶν ὅτι νεώτερός ἐστιν αἱρεῖται πορεύεσθαι, κελεύει 

δέ οἱ συμπέμψαι ἀπὸ τοῦ στόματος ἀλοηαν, μακρὸν 
’ 

γὰρ ἦν ὠπὸ τῆς οὐρᾶς λαβεῖν. καὶ ὁ Χειρίσοφος 
, να ΤΟΝ ὙΡῚ ἐφηντόμεν ἥ δὴ ᾿ συμπέμπει τοὺς ἀπὸ τοῦ στόματος πελταστάς, ἔλαβε δὲ 

δ Ν ΙΆ ἴω ’ὔ ,ἷ 305 Ἢ τοὺς κατὰ μέσον τοῦ πλαισίου. συνέπεσθαι δ᾽ ἐκέλευ- 
ἈΠ μῸ ὃ ΟῚ 3 “- 

σεν αὐτῷ καὶ τοὺς τριακοσίους οὺς αὐτὸς εἶχε, τῶν 
- 4 ἴον Δ 

ἐπιλέκτων ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ πλαισίου. ἐντεῦθεν 
9 Ργ γ᾽" ς Ὁ 7 ς ὟΝ “- ’ 
ἐπορεύοντο ὡς ἐδύναντο τάχιστα. οἱ δ᾽ ἐπὶ τοῦ λόφου 

3. ΤᾺ δα Α 
πολέμιοι ὡς ἐνόησαν αὐτῶν τὴν πορείαν ἐπὶ τὸ ἄκρον, 

4 λΧ Ν 2 ΡΠ Ἃ (7 ς - ϑ ΣΝ δ 5 
εὐθὺς καὶ αὐτοὶ ὥρμησαν ἁμιλλᾶσθαι ἐπὶ τὸ ἄκρον. 

- τ Ἁ 3 [ - 
καὶ ἐνταῦθα πολλὴ μὲν κραυγὴ ἦν τοῦ ᾿Ελληνικοῦ 

στρατεύματος διακελευομένων τοῖς ἑαυτῶν, πολλὴ δὲ 
Ἁ - 3 Ἁ 7] -» ς ἊὉ 

κραυγὴ τῶν ἀμφὶ Τισσαφέρνην τοῖς ἑαυτῶν διακελευο- 

μένων. ; 

γοτυοος 97 Χεοροῤἧοη. Κϊώογγν οΥ 114 (ὐγεεῖς. 

ἘΞενοφῶν δὲ παρελαύνων ἐπὶ τοῦ ἵππου παρεκε- 

λεύετο' “ἄνδρες, νῦν ἐπὶ τὴν “Ελλάδα νομίζετε ἁμιλ- 
λᾶσθαι, νῦν πρὸς τοὺς παῖδας καὶ τὰς γυναῖκας, νῦν 
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30 ΞΕΈΝΟΦΩΝΤΟΣ ἘΣ 

ὀλίγον πονήσαντες ἀμαχεὶ ἡ οι ἈΗΤΟΣ πορευσόμεθα." ̓ 

Σωτηρίδας δὲ ὁ Σικυώνιος εἶπεν" “οὐκ ἐξ ἴσου, ὦ 

Ξενοφῶν, ἐσμέν" σὺ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἵππου ὀχεῖ, "ἐγὼ τδὲ 
χαλεπῶς κάμνω τὴν ἀσπίδα ρῶν καὶ ὃς ἀκούσας 
ταῦτα κὐ πα ἢ σὩς ἀπὸ τοῦ ἵππου ὠθεῖται αὐτὸν ἐκ 
τῆς τάξεως καὶ τὴν ἀσπίδα ἀφελόμενος, ὡς ἐδύνατο 
τάχιστα, ἔχων ἐπορεύετο" ἘΡΡΥΧ της δὲ καὶ θώρακα ἔχων 
τὸν ἱππικόν" ὥστ᾽ ἐπιέζετο. καὶ τοῖς μὲν ἔμπροσθεν 
ὑπωγεῖν παρεκελεύετο, τοῖς δὲ ὄπισθεν παριεναι μόλις 
ἑπόμενος. οἱ δ᾽ ἄλλοι στρητπεται παίουσι καὶ βάλ- 

λουσι καὶ λριδοροῦσ τὸν Σωτηρίδαν, ὁ ἔστε ἡνον ας ἂν 

λαβόντα τὴν ἀσπίδα πορεύεσθαι. ὃ Ὁ ἀναβάς, ἕως 

μὲν βάσιμα ἦν, ἐπὶ τοῦ ἵππου ἦγεν, ἐπεὶ δὲ ἄβατα ἦν; 

καταλιπὼν τὸν ἵππον ἔσπευδε πεζῇ. καὶ φθάνουσιν ἐ ἐπὶ 

τῷ ἄκρῳ γενόμενοι τοὺς πολεμίους, 

ν. 

322) “ἦε δαΐϊζ. 

κ Ν ς Ν , ἷ 

Ἔνθα δὴ οἱ μὲν βάρβαροι στραφέντες ἔφευγον ἣ 
Ψ 5.7 ς Χο Οὐ 3 Δ 97 ς ΝΥ 
ἕκαστος ἐδύνατο, οἱ δὲ “ἄλληνες εἶχον τὸ ἄκρον. οἱ δὲ 

- 

ἀμφὶ Τισσαφέρνην καὶ ᾿Δριαῖον ἀποτραπόμενοι ἄλλην 
᾿ ’ὔ’ , 

ὁδὸν ὥχοντο. οἱ δὲ ἀμφὶ Χειρίσοφον καταβάντες 
ἐστρατοπεδεύοντο ἐν κώμῃ μεστῇ πολλών ἀγαθῶν. 
ἦσαν δὲ καὶ ἄλλαι κῶμαι πολλαὶ πλήρεις πολλῶν 

“- “ , 

Πα ον ἐν τούτῳ τῷ πεδίῳ παρὰ τὸν Τίγρητα ποταμόν. 
ἡνίκα δ᾽ ἣν δείλη ΕΠ ὐτῖς οἱ πολέμιοι ἐπιφαίνονται ἐν 
τῷ πεδίῳ, καὶ τῶν ᾿Ελλήνων κατέκοψάν τινας τῶν 
Ν ͵ 5 α , ᾽ ς σον κ ᾿ 
ἐσκεδασμένων ἐν τῷ πεδίῳ καθ᾽ ἁρπαγήν καὶ γὰρ 



ν] ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Γ. 21 
, , ΄ ᾿ Α ( 

νομαὶ πολλαὶ βοσκημάτων διαβιβαζόμεναι εἰς τὸ πέραν 
ἴω ἴω “ 3 “ “ 

τοῦ ποταμοῦ κατελήφθησαν. ἐνταῦθα Τισσαφέρνης 5 
[ο ᾽ὔ , 

καὶ οἱ σὺν αὐτῷ καίειν ἐπεχείρησαν τὰς κώμας. καὶ 
χ ς ῆυ ς , 3 , 3 Ἁ Ν 

τῶν ᾿Ιὃλλήνων μᾶλα ἠθυμησάν τινες, ἐννοούμενον μὴ τὰ 
3 “ 3 ’ 3 3) ς , , 

ἐπιτήδεια, εἰ καίοιεν, οὐκ ἔχοιεν ὁπόθεν λαμβάνοιεν. 
“, 2 “- ΨᾺ 

καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ Χειρίσοφον ἀπῇσαν ἐκ τῆς βοηθείας" ὁ 4 
ν μ-Ὡπ “ 3 Ν , ’ Ν , ς ᾳ 

δὲ Ξενοφῶν ἐπεὶ κατέβη, παρελαύνων τὰς τάξεις, ἡνίκω 
ἴω 4 2 “ , , 

ἀπὸ τῆς βοηθείας ἀπήντησαν οἱ “ἔλληνες, ἔλεγεν" 
ΕΣ ἐν ἀνὰ δος 7 . "ἢ ς ; 
ὁρᾶτε, ὦ ἀνὸρες, ὑφιέντας τὴν χώραν ἤδη ἡμετέραν καὶ 
3 Ω ’ 

εἶναι; ἃ γάρ, ὅτε ἐσπένδοντο, διεπράττοντο, μὴ καίειν τὴν 
, ; - ς ᾿ , ς » ἢ 3 3 

βασίλεως χωραν, νῦν αυὐτοι καίουσιν ὡς ἀλλοτρίαν. ἀλλ 
5... Ὁ ψ ’ ε - Ἀν ΘΡΘ , Ε 

ἐάν που καταλίπωσί γε αὑτοῖς τὰ ἐπιτήδεια, ὄψονται 
ΤΑ [6] ’ "] 93 3 

καὶ ἡμᾶς ἐνταῦθα πορευομένους. αλλ’, ὦ Χειρίσοφε;," 6 
» {ς “ - 3 ΝΝ Ν Δ ἐᾷ ἰῷ δν [. 

ἔφη, “ δοκεῖ μοι βοηθεῖν ἐπὶ τοὺς καίοντας, ὡς ὑπὲρ τῆς 
ς. 7 2) ς Ἂ "8 [4 53 { “᾽ 5, 

ἡμετέρας. ὁ δὲ Χειρίσοφος εἶπεν. “οὔκουν ἔμοιγε 
κι. 3 Ἂ λξλ Ὲ ΝΘ) Κ ({ , : Χ ἰγὰ “ 

δοκεῖ" ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς," ἔφη, “καίωμεν, καὶ οὕτω θᾶττον 
παύσονται." 

Ζυηεμος ο7, ἐδ6 ΟἸγέοζς ἂς ἴο ἐλ617 γομεῖθ. 2,967:10145 
2γοῤοσρα οὐ ὦ ἠοαάϊαη ϑβοζαῖϊ67. 

ἐπεὶ δὲ ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἦλθον, οἱ μὲν ἄλλοι 

περὶ τὰ ἐπιτήδεια ἦσαν, στρατηγοὶ δὲ καὶ λοχαγοὶ 
ν συν η σου, καὶ ἐνταῦθα πολλὴ ἀπορία ἦν. ἔνθεν μὲν 

γὰρ ὄρη ἦν ὑπερύψηλα, ἔνθεν δὲ ὁ ποταμὸς τοσοῦτος 

τὸ βάθος ὡς μηδὲ τὰ Ὁ τα ὑπερέχειν πειρωμένοις 
τοῦ βάθους. ἀπορουμένοις δ᾽ αὐτοῖς προσελθών τις ὃ 

ἀνὴρ “Ῥόδιος εἶπεν" “ ἐγὼ θέλω, ὦ τ μον ἀπ α αι 

ὑμᾶς κατὰ το κἰσχύνους ὁπλίτας, ἂν ἐμη ὧν ὉΡΟμ ΗΝ 

ὑπηρετήσητε καὶ τάλαντον μισθὸν πορίσητε.᾽ ἐρωτώ- 

μενος δὲ ὅτου δέοιτο, “ ἀσκῶν; ἔφη, “ δισχιλίων δεήσο- 

μαι" πολλὰ δ᾽ ὁρῶ ταῦτα πρόβατα καὶ αἶγας καὶ βοῦς καὶ 



32 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ [ν. 

ὄνους; ἃ ἀποδαρέντα καὶ φυσηθεντά ῥᾳδίως ἂν παρέχοι 

το τὴν τ δεήσομαι δὲ καὶ τῶν δεσμῶν οἷς χρῆσθε 

περὶ τὰ ὑποζύγια τούτοις ζεύξας τοὺς ἀσκοὺς πρὸς 

Ὁ Υλυλοῦς ὁρμίσας ἕκαστον ἀσκὸν λίθους ἀρτήσας καὶ 

ἀφεὶς ὥσπερ ἀγκύρας εἰς τὸ ὕδωρ; διαγαγὼν καὶ 

ἀμφοτέρωθεν δήσας, ἐπιβαλῶώ ὕλην καὶ γῆν ἐπιφορήσω" 

τι ὅτι μὲν οὖν οὐ καταδύσεσθε αὐτίκα μάλα εἴσεσθε" 
πᾶς γὰρ ἀσκὸς δύο ἄνδρας ἕξει τοῦ μὴ καταδῦναι. 

12 ὥστε δὲ μὴ ὀλισθάνειν ἡ ὕλη καὶ ἡ γῆ σχήσει." ἀκού- 
σασι ταῦτα τοῖς στρατηγοῖς τὸ μὲν ἐνθύμημα χαρίεν 

ἐδόκει εἶναι, τὸ δ᾽ ἔργον ἀδύνατον" ἦσαν γὰρ οἱ κω- 

λύσοντες τ: πολλοὶ ἱππεῖς, οἱ εὐθὺς τοῖς πρώτοις 

οὐδὲν ἂν ἐπέτρεπον τούτων ποιεῖν. 

7216 οογογαΐίς ἀφαίας ἰ0 γηαλε 707 ζ6 (αγάμελἼαγι 167711077. 
5) ἴω Χ Ν ς ς ’ 3 5" 12 ἐνταῦθα τὴν μὲν ὑστεραίαν ὑπανεχώρουν εἰς τοῦὔμ- 

Ἃ Ν ΄“ 3 δ 3 ᾽ὔ ἣ 

παλιν ἢ πρὸς Βαβυλώνα, εἰς τὰς ἀκαύστους κωμας, 
. Ὁ ο Ἄ 3 

κατακαύσαντες ἔνθεν ἐξῆσαν᾽ ὥστε οἱ πολέμιοι οὐ 
7 9 ΝΥ ἄρ ο ΝΜ Ξ ’ὔ 

προσήλαυνον, ἀλλὰ ἐθεῶντο καὶ ὅμοιοι ἦσαν θαυμάζειν 
4 Ὃ , 

ὅποι ποτὲ τρέψονται οἱ “ἥλληνες καὶ τί ἐν νῷ ἔχοιεν. 
9 ΄σο ς Ν 4 ἊὉ 3 Ἁ Ν 3 7, 

14 ἐνταῦθα οἱ μὲν ἄλλοι στρατιῶται ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια 
5 Ν 

ἤσαν" οἱ δὲ στρατηγοὶ πάλιν συνῆλθον, καὶ συναγα- 
Ν Ἁ “ 

γόντες τοὺς ἑαλωκότας ἤλεγχον τὴν κύκλῳ πᾶσαν 
ε ο 2 “ ἃ ᾽ν Ν τς χώραν, τίς ἑκάστη εἴη. οἱ δὲ ἔλεγον ὅτι τὰ μὲν πρὸς 

κι χω Ν 3 
μεσημβρίαν τῆς ἐπὶ Βαβυλῶνα εἴη καὶ Μηδίαν, δι 
- “ , 

ἧσπερ ἥκοιεν, ἡ δὲ πρὸς ἕω ἐπὶ Σοῦσα τε καὶ 
7 [4 

᾿Ἔκβατανα φέροι, ἔνθα θερίζειν καὶ ἐαρίζειν λέγεται 
ς Χ ΄ Ν Ν Ν ε ΄ - βασιλεύς, ἡ δὲ διαβάντι τὸν ποταμὸν πρὸς ἑσπέραν 

Ν ἴω 3 “ 

ἐπὶ Λυδίαν καὶ ᾿Ιωνίαν φέροι, ἡ δὲ διὰ τῶν ὀρέων 
5 ΄ 3 » ͵ 

καὶ πρὸς ἄρκτον τετραμμένη ὅτι εἰς Καρδούχους 
" Ἷ “ 3 Ν Α 4, Χ 

16 ἄγοι. τούτους δὲ ἔφασαν οἰκεῖν ἀνα τὰ ὄρη καὶ 



ν ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Γ. 33 
3 9 3 Ἂ, 

πολεμικοὺς εἶναι, καὶ βασιλέως οὐκ ἀκούειν, ἀλλὰ καὶ 
“ Ἁ ’ 

ἐμβαλεῖν ποτε εἰς αὐτοὺς βασιλικὴν στρατιὰν δωδεκα 
3 ω ἴο Ἁ 

μυριάδας" τούτων δ᾽ οὐδένα ἀπονοστῆσαι διὰ τὴν 
Ν Ἁ δυσχωρίαν. ὁπότε μέντοι πρὸς τὸν σατράπην τὸν ἐν 

» , 7) ΔΈ ΤΙΣ ᾿ [ο Ἁ τᾷ πεδίῳ σπείσαιντο, καὶ ἐπιμίγνυναι σφῶν τε πρὸς 
»» 3 ’ ἴω 

ἐκείνους καὶ ἐκείνων πρὸς ἑαυτούς. ἀκούσαντες ταῦτα 
Ἁ ς , 

οἱ στρατηγοὶ ἐκάθισαν χωρὶς τοὺς ἑκασταχόσε φάσκον- 
ΖΦ -“ τας εἰδέναι, οὐδὲν δῆλον ποιήσαντες ὅποι πορεύεσθαι 

ἔμελλον. ἐδόκει δὲ τοῖς στρατηγοῖς ἀναγκαῖον εἶναι 
Ἁ “Ὁ 3 , 3 ’ 3 7 ’ 

διὰ τῶν ὀρέων εἰς Καρδούχους ἐμβάλλειν: τούτους 

γὰρ διελθόντας ἔφασαν εἰς ᾿Αρμενίαν ἥξειν, ἧς ᾿᾽Ορόν- 
3 [] " Ὁ 3 

τας ἦρχε πολλῆς καὶ εὐδαίμονος. ἐντεῦθεν δ᾽ εὔπορον 
» 3 “ 54 ἥ ϑύδιν : 
ἔφασαν εἶναι ὅποι τις ἐθέλοι πορεύεσθαι. ἐπὶ τούτοις 

ἠ Ἂ “ ἐθύσαντο, ὅπως ἡνίκα καὶ δοκοίη τῆς ὥρας τὴν πορείαν 
»-“ Ἁ Νν ς Ἁ »“ 3 , 3 ’ 

ποιοῖντο" τὴν γὰρ ὑπερβολὴν τῶν ὀρέων ἐδεδοίκεσαν, 
Χ ἘΣ ς ᾿ ,ὕ ᾽ ἰδ ΄, 

μὴ προκαταληφθείη" καὶ παρήγγειλαν, ἐπειδὴ δειπνή- 
, 

σειαν, συσκευασαμένους πάντας ἀναπαύεσθαι, καὶ ἕἔπε- 
ΔΕ ΕΡ) Ἷ , 

σθαι ἡνίκ᾽ ἄν τις παραγγέλλῃ. 

Ε. ΧΕΝ. ΠΙ. 4 
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ΝΟΊΤΕΘ. 

Ι, 

Ἵ, ἀναβάσει, [Ππ τηαγοΐϊ τε εουιγ117} ἴγοῖὴ ϑαγάϊβ ἰο Βαρυϊοηΐα ; οἵ. 

δ ὃ τὴν ἄνω ὁδόν. 

τῆς μάχης, ἴΠ6 ῬὈα([1|6 οὗὁἩ Οσυπαχα, ἴῃ πο Ογγὰβ ννὰ5 ΚΙΠ6ά, 

ἀεθβοῦθεα δἱ {πΠῸ επά οἵ Βοοῖς 1; 566 [ηἰγτοαποίίοῃ, Ρ. χὶν. 

ἀπιόντων-- σπονδαῖς, “ψ Π116 {Π6 τβεῖκβ ννεῦα γείγεαί!ηρ' ἴῃ ΘΟΥΩΡΔΗΥ͂ 

ἢ ΤΊ ΡΟ 65 85 Ιοηρ᾽ ἃ5 ἴη6 ἴσος Ἰαϑίθα,᾽ ὍΤΠο τας ννὰ5 Ὀγόκθη ὈΥ 

{πΠ6 ἰγεδοίθέοιιβ βεϊζιγα οἵ [Π6 ατεεὶς σεηουα]β ὈΥ ΤΊΒΒΑΡΉΏΘΓΠ65. 

2. οἱ στρατηγοί, ἤνε ἴῃ πυμηεγ, Ο]θαυομ 5. [η6 Βραγίδῃ, ῬσΎόχϑηιιβ 

{πΠ6 Βοεοίίδη, Μεῆμοη (ῃ6 Το βϑα]ίαη, Αρὶαβ {πΠ6 Ατοδάϊδῃ, αμα ϑοογαΐεϑ 

[η6 Αοἤαδδη. 

συνειλημμένοι. Τα σεαηθιαϊβ γαῖα βεἰζθά θη οἡ ἃ νἱϑιί ἰο [68 

ἰεηΐ οὐ ΤΙββαρῆειπιθθ, δηα ΔΕ δὴ ἱἰηίογναὶ ραΐ ἴο ἀξεαῖῃ. Ὑδεὶι 

ΟΠ ΡΔΠΙΟΠ8, 1.6. 20 οαρίαϊηϑ Δηα 200 50] 1615, γαῖα δ]πιοβί 411] τηαβϑδογβα 

οἡ 16 5ροί. 

λοχαγῶν-- στρατιωτῶν, ραγί[{ἰνα σοηϊἶνεβ, “1Ποξα οὗ [Π86 οαρίδϊηβ 

Δα 50] 1 6γ5. ΠΟ δοσοιῃρδηϊθαά [Π6πλ. ΟἿ, 8 35, 11]. 8. 

ἐννοούμενοι μέν, 45 [[ ἐννοούμενοι δὲ ὅτι κύκλῳ ννεῖε ἴο [ΌὉ]Π]ονν. 

ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις, ἀῃ οτἱεπία] Πγρεύθο]θ, 5 {ΠῈῪ ὑνΕ 6 ΠΟῪ 

8 Ἰοηρσ' νγαὰὺ ἴγομη ΒαΌυ]οη. 

βασιλέως, νἱίπουΐ [π6 αὐίϊο]θ, ἂ5 πιϑ8] θη ἰὶ ἀδποίοβ {πῸ “ ατεαΐ 

Κιηρ᾽; οἵ, Ἰσθμός “1Π6 νν6}] οννῃ [ϑἰ ιηὰ5,᾽ 1.6. οἵ (ογίμιῃ. 

πολλὰ --πολέμιαι, Ιῃ 56η56 {Π656 ψνοιάβ σὸ θοίῃ ψ ἢ ἔθνη ἀπά 
πόλεις. Τη ϑυῃίαχ βοῇ οἱ {Π6. ἴννο βριπεῖβ 15 αἰἰγαοίβα ἰοὸ ἰῃ6 50Ὁ- 

βίδηςϊνε πδαγεβδί ἴο 11. Τυδηῃβ]αίθ:--- ἀηὰ {Παΐ 411 ατουπᾶ (ἢθπὶ {Πεγα 

ὙΕΙΘ ΠΊΔΩΥ ᾿ΟΒ116 {1065 αηά οἰ(165.. Οἱ, 8ὶ 42. 

3. “2 



36 ΑΔ συ. 
ἦσαν. Τηκίεδα οἵὨ [Π15 ἀηὰ {Πς ᾿πηρογίεοία. [Ὁ] νη {Π6 οἰυάεηΐ 

Τηΐρηί Ἔχρεϑοί εἰς Ποὺ {Π6 ρῥγαβεηΐ ᾿πἀϊσαίῖνε οὐ ἴΠ6 ργθβεηΐ ορίαϊϊνθ. Βαΐ 

{[Π6 τὰ]65 οὗ ογαξίο οὐξέφεία αὐτὸ ταυιοἢ Ἰηοῦνα δ]αβϑίϊο ἢ ταὶς [Πδη Ἰη 1,α(η. 

ΟΕ ΞΕ; συ τῶ: 
ἀγορὰν--- ἡγεμὼν δ᾽ οὐδείς. ΤΠς ἱννο ρστεαὶ ἀπ που 165 οὗ {Π 6 ατεεὶςβ 

δ΄ Πεῖα Ραΐ 5146. ὈΥ 5146,--1) νναῃηΐ οὐ ΞΡ Ὀ]165, (2) Ἰσπογᾶηςα οὗ {πε 
τουΐε ἴγοη Βαρυ]οηΐα ἴο ἴῃ6 Εἰιχίηθ. 

τῆς ᾿Βιλλάδος, 1.6. Τοηΐα, ρατί οὗ {[ῃς ΗΕ]]θπὶς ννου]Ἱά. 
μύρια στάδια, ἃ τοιρἢ δϑεϊπιαία οἵ {Π6 ἀϊβίαποθ. ὍΤὴα ἀϊβίαποα ἔχότη 

Θαγά 5 ἴο (ππαχα 15 βαϊά το Ὀ6 τ464 τη ]]65. 

ποταμοὶ--ὁδοῦ, “Δηα [Παΐ [Πρ 558 016 σίνεβ Ῥαιγεά {ΠῸ6Ὶ7 ΡΊΟρΎΕ55, 

ἱπογνθπῖησ Ὀεΐννθεη (πε πὶ 4Ππ4) {Πεῖὶγ Πομηθνναγα τοῖα. 

ἐν μέσῳ, ΞοηγείΠ) 65, ἃ5 δῖα, ἴῃ (ῃ6 β5βεῆβε οἱ “ϑβϑίαπάϊηρ ἴῃ [Π6 νὰν 

οἵ᾽; οἵ. Τϑειηοβίῃ. ρΡ. 682 οὐδὲν ἣν ἐν μέσῳ πολεμεῖν ἡμᾶς “ ποι(ῃϊηρ᾽ βίοοά 

ἴῃ {Π6 ννδὺ οἱ οὔυἵ σοϊπρ ἴο ννγαῦ.ἢ 

οἱ σὺν Κα ὕρῳ-- βάρβαροι, (με τοο,οοο Αδἰαίῖο ἴγοορβ, ννῆο δοσοιῃηρδηϊεα 

Ογίὰβ ΠῸ Θδγ 5 ὑπ ογ ἴἢ6 σομηπηδηα οὗ ἢϊ5 ἔθη Ατίδειβ (Π6 

Ῥεγβίδῃ. ᾿ 

οὐδὲ ἱππέα. λειφθείη, “νν11ἢ ποῖ ομα ϑἰῃρῖα Πουβϑιηδῃ οἡ {610 5146, 

50 {Παὶ 1 ννὰ5 ααϊίε οἰθαγ [Πδΐ, 1{ πΠῸν σοι ἃ ν]ἱοίογγ, 6 Ὺ σου ]ά Κ1}} 

ΠΟΘ οὗ [Π6 δηθιηυ, ψΨΏ1]6, 1 {ΠΕ ψνεσε ἀείδαίεα, ποῖ ἃ τηδῃ οἵ {πεῖ 

νου Ὀς Ἰες (αἸϊνο). ΤΠ 15 ΝΕ εχαρρεγαίεα Ἰἰδῆριασθ. [{ 15 οἵ 

σουγ56 4816 ἔτια [δὶ σαν γυ ᾶῦα σΈη ΥΑ Π]ΠΥ̓ ΠΘΟΘΘΒΑΥΥ ἴου [Π6 οοτηρ] θιΊοη 

οἴ ἃ νἱοίοτγ ὈΥ ἃ Ριυγϑαϊ. Νοίβ αἷβο ἰπαΐ ἴῃς Ῥουβίδῃβ εα ϑίσοησ 1ἢ 

σαν ΑΙ, 85 ΜῈ 5Π4]] 566 ἰαΐθυ οῇ. 

νικῶντες--ἡττηθέντων. ΤΠε56 ραυί]ο]ρ0]65 ἀδηοίε ἃ σοηά! το. ΤῊΒΘ 
ἴεηβε οὗ νικῶντες 15 ἴο "6 δοσοιηίβα ἴοσ Ὀγ {με ἰδοὶ {παΐ νικᾶν 15 οἴϊξῃ 

564. ἸΔἸομα Ισα ΠΥ ἴου “ἴο Ὀ6 ἃ σοῃαιεγογ᾽; οἵ, ἀδικεῖν “ἴο θα ἃ ψτοηρ- 
ἀοετ. 

3. ταῦτ᾽ ἐννοούμενοι. ταῦτ᾽ Ξ1ὴ5 ΠΡ {Π6 τη] ηοΠΟΙΥ γεῆεοίίοηβ οὗ 
[Π6 ]Ἰαϑβί ἰβῃ 11Π65. 

ὀλίγοι μὲν-- ὀλίγοι δέ. ΧεΠορΠοη 15 γε Ὺ ἰοπα οἵ [15 {116 {τοῖς οὗ 

βσίγ]α ; οἵ. ὃ 12 πάντα μὲν---πάντα δέ Δῃὰ ὃ 40. 

εἰς τὴν ἑσπέραν, “(οΥ {πα ἀνεηϊηρ᾽; οἷ, 1. νἱ]. 1 εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἕω. 

τὰ ὅπλα, ΡΥΙΟΡΟΙΥ [Π6 ρ]ασα ἴῃ τοηΐ οἵ ἴΠ6 σδπρ, ννμοτα ἴΠ6 ΔΥΠῚ5 

ψΕΊῈ ΡΙ]ςῈα ; Πεσα “ΠΕ αιυαγίειβ᾽᾽ ΘΈΠΘΥΑΙ]Υ. 85 15 Οἰθαῦ ἔγοηι (η6 παχί 

ψοΥάβ. ΤΠ6 τρεῖς σδὴρ νγὰθ πον ΠΘΔῚ ἴῃς ατεαΐ Ζαῦ τῖνεῦ ποί [δ γ 

ἔχοι 15 σοηἤπαδησα ἢ της ΤΊΡΤΙ5; 566 Μδρ οἵ ουίε. 

ἀνεπαύοντο-- ἕκαστος, “ἴσυΐ {ΠῈν ΙᾶὰγῪ ἄονγῃ ἴο γεϑίὶ δὲ Ώθγα θδο 

οἤδηςαα ἴο Ὀα6.’ 



-- 

1. 6] ΟΖ 5, 2 

ἐτύγχανεν. ἘῸγ [Ππ οπβϑίοη οὗ [Π6 ραγί!οῖρία ὧν οἵ. ϑορῇ. “7.χ 9 
ἔνδον γὰρ ἁνὴρ τυγχάνει. 

πατρίδων---παίδων, οὈ]εοίϊνα σαηϊῖνεβ αἰΐεσ πόθου, “γεαύηπίηρ ἴου 

[Αἰ Που]δηάϑ, εἴθ." Οἱ, 88 το, 18, 21. Νοίϊςβ [6 χογραϊφίογι, νΥ 1 ἢ 15 [ὰΓ 

1655 σοπηηοη ἴῃ Οτεεκ (ἢΔη 1η 1, Αἰϊη. 

πατρίδων, ΡΙΪυτα! Ὀεοδιθα ἰμῈ Τεὴ ὙΠοιβαπῆ οᾶπιθ ἔτοη ΤΏΔΩΥ 
αἰΠεγεηΐ ἀσταϑεὶς σοι} 1{165. 

4. ἦν δέ τις Ξενοφῶν. Τῇι5 Χεοηόρποη ψἱ} οΠπαγδοίεγιϑἐϊς 
τηοάοϑίγ ᾿ηἰγοάμποαβ Ὠἰπη56}[ ἰο [Π6 τεδάξυ, πον ἰπαΐ ἢς 15 ρου ἴο Ὀ6 

{πΠ6 Ἰεδάϊηρ ἤραγα διλοηρ (ῃ6 Τδη ΤΠουβαηά. 

οὔτε στρατηγὸς--στρατιώτης. Οἢ ΧΕΠΟΡΠΟΙ 5 ροβί(ἰοη ἴῃ {πα 
Ἔχρϑάϊοη 566 Τηϊτοάποίοη, Ρ. Χ. 

ὑπισχνεῖτο--πατρίδος, “Απα Πα ῥΡτοιηϊδεά Χεπορηοη {Παΐ, ᾿Γ Πα 

σδπ16, ῃς ψου]α τηδΐςε ἢϊπὶ ἃ {τε πα οἵ γχιβ, νοι ἢθ βαιά ἢς ἢ π1561 

σομπηπίρα 85 ἃ Ὀείίογ ([]6η4} ἴο Πιγηβοὶ ἤδη Ὠϊ5 ον σου πίνγ.᾽ Οἡ [Π6 

ἄξοαὺ οὔ ασεεκ ραίγοίθπλ ἀαγίησ [Π]56 Θροοῦ 866 [Τηἰγοάποιί!οη, 

Ρ- ΙΧ. 

5. ὑποπτεύσας συμπολεμῆσαι, “ πανίπρ' τη]πρίνίηρϑθ ἰμαἱ Ὀβοοτηΐησ 

ἃ [τἰεπα οἵ Ουτιβ ταὶρης ἴῃ βοηα ἄδρτεα Ὀ6 ἃ ρτοιπηά οὗ δοοιιβαίίοη οἡ [ἢ 6 

Ρατί οἵ {πΠ6 εἰΐγ, θεοδιβα Ουὐγιιβ νγὰβ [πουσῇϊΐ ἴο Πᾶνα ν]ρογοιβὶυ διάδα 1ῃ8 

Ι,Δοβἀδθιηοηΐδηβ ἴῃ [Π6 νναΐ ἀραϊηβί ΑἰΠθηβ.᾽ Ηδ εαγεα {πμαΐ Χο ΠΟΡΠοΟἢ 5 

σοπάποϊς νου] θα οοηϑιἀογθα πηραίτγϊοίϊο. 

ὑποπτεύσας μή, οη {Π6 Δηδίορυ οὗ μή αἴτει νεῖῦὺς οὗ [δαγίησ, (Οἵ ν. 3. 
τι, δἀνεγθιαὶ, “ἴῃ βοῖὴθ ἀεργεε᾽; οἵ. 8. 27 απμᾶ Ηετζοά. 1. 32 οὐ γάρ τι 

ὁ μέγα πλούσιος ὀλβιώτερός ἐστι “16 ΕΙΥ ΓΟ Τηδη 5 ποΐ ἴἢ ΔΗΥ͂ ΔΎ 

ΙΏΟΓα ΠΔΡΡΥ.᾿ἢ 

πρὸς τῆς πόλεως, “[ΠῸΠῚ (6 5146 οὗἉ ἰἢς οἴἰγ᾽; οἷ. Ηοπλ. 71. ΝΙ. 555 
αἴσχε᾽ ἀκούω πρὸς Τρώων “1 ἢεαῖ ἰδπηίβ τοι [ΠῸ ΤΥ͵ο]δη5.᾽ 

συμπολεμῆσαι. Τουγηρσ (Π6 Ἰαβὶ γεαῖβ οἵ {πΠ6ὶ Ῥε]οροῃηθϑίδῃ ννδΥ 
Ογτιβ παᾶ ΠεΙρεα {Π6 ϑραγίδηβ ἢ Ἰαγρα βιιπὴ5 οἱ τηοηθυ, ΏΪΟἢ ἢδ 

βεηΐ {Πγουρἢ 1, γβαηάθυ. 

Θ. τίνι-- σωθείη, 1Π1ογὰ}}γῪ “ἴο ΠΟΙ οἵ 6 σοάς ϑδουϊ ποίησ δηά 

Ρταγίησ ἢ6 ψου]ά σο.. ἀηά...Ὀὲ βανβά,᾽ 1.6. “ἴο ψῃϊοῇ οὗ {πῸ σοάϑβ ἢδ ννὰϑ 

ἴο βϑογιῆςσε δηα ΡὈΓ͵ΓΔΥ ἴῃ ΟΥδΥ ἴο πηαῖκα {Π6 ἸουΓΠΘΥ ἢς Πδά ἴῃ νῖδϑνν πιοβί 

Βοπουγαῦα δηα βϑισοαδϑϑίαὶ, αηα ἴο βεουγα ἃ ρύόβρδίοιιβ γείασγη." Νοίβ 

[Παἰ [Π6 5ίγεββ οἵ {Π6 βεπίθηοθ 15. οἡ ἴΠ6 ρδιίῖορ]ε5 θύων δΔῃᾷ εὐχόμενος. 

ΤῊΙ5 15 οἴϊεη ἴῃς οαβδα ἴῃ ατεοῖκ. (ΟἿ, 11. 25. 

τίνι ἄν. ΤΠῖ5 ἄν ἀοε5 ποΐ σὸ ψὶἢ {πΠ6 Ῥαγίῖοῖρ]θ5, θαϊ πλθυοὶν 

Δη[ οΙΡραΐθβ [ης6 ἄν Ἰαίου οἡ ἴῃ {Π6 βεηίθησε νγ]οἢ σοθ5 ἢ ἔλθοι. ΤΠΕ 

Οτβεὶζα ἀΥα ἰοπμα οἵ (ἢτ|5 σίνιηρ δῇ δαυ]ν ἰηἰπχαίϊοη οὗ (ῃ6 σοπα! ἸοΠ4] 



ἿΣΞ 

ΧῊΝ 

38 4. Ν4.4.515 11] ἐν. τς 

οΠδγδοίου οὗ ἃ βεπίεῃοε ; οὗ. Επιυρ. Αἰ εοοίϊς 72 πόλλ᾽ ἂν σὺ λέξας οὐδὲν 
ἂν πλέον λάβοις. ' 

τὴν ὁδόν, σορπαία δοοιιβαίϊνε ψ ἢ ἔλθοι, “ρο 5 ψαγ᾽; οἷ. ὃ 8 

ὁρμᾶν ὁδόν. 

ἐπινοεῖ. Τῇε ατεεῖχβ Π|κὸ {Πς νιν! εἴς ργοάποεα ἴῃ ατεεὶς ογαζίο 

οὐἑίφεεα ὈΥ μι τεϊβηίοη οὗ [Π6 ἴθηβε οἵ (Π6 γεωία. (, 8 9. 
σωθείη. σῴζειν οἰζξεῃ π]6ΔῺ5 “ ὈΠΠΡ 5αίε γ᾽; οἵ. 11. 4 δηᾷ 11. ἷν. 190 

ὅποι φυγόντες σωθῶμεν. 

ἀνεῖλεν---θύειν, “ΑΡΟΙ]]Ο παιηδα ἴῃ 5 ΤΕΡΙΥ (ῃ6 σοᾶβ ἰο ψῃομι ἢ6 

οἰρῃΐ ἴο ϑβδογιῆςα. 

θεοῖς, Δη Ἰηδίαπος οἵἉ Ἴ7οε756 αἰΐγαείίογι, [πΠ 6 δηϊθοεᾶβηϊ θεϊηρ δἰἰγαοίςα 

Ἰηΐο 1ἴη6 οαβ86 οἱ (ῃς6 σγεϊαίῖνθ. Τῇὴε σοάϑ ἴῃ αποϑίϊοη τα Ζειβ, ΗΠ ουτη65, 

6 η4 Ηξετδοϊεβ, (Π6 βρϑοῖδὶ ργοίεοϊουβ οὗ γᾶν] ]θ 5. 

7. ἀλλ᾽ αὐτὸς--πορευθείη, “᾿Ιπϑίεδα ΠΕ Παά ἀεοϊεοα ἴογ ἰπηβο] 

[Παἰ πε ουρῃί ἴο σὸ δηᾶ ἴπεη δϑίκϑα {ῃϊ5 φιιθβίϊοη, ἤονν με 5Που]α ρὸ Ὀεβί. 

8. θυσάμενος θεός, “Πανϊηρ σοί 5δουϊῆοθα οἤδγεα ἴο [Π6 ἀδβιίιας 

ΓηθητΠ]οηεα ἴῃ ΑΡΟ]]Ο᾽5. τεϑροηβα. Π15 εαρραΐ ἴοτοβ οὐ {π6 τηϊάα]6 

ΨΌΙΟΘ 15 Υαγα, Ἔχοθρί ἴῃ {86 σαβε οἵ θύομαι ὙΥΏΙΟὮ 15 50 564 οἴζεῃ [1ἢ 

Χεηορμοη. ΟΝ 11. 25. Τα οἴϊεη-ιοίςα διδάσκομαι τὸν υἱόν “1 σεὶ 

ΤΩΥ͂ Ξ0ὴ ἰΔιιρ 15. ἃ ΠΊΕ͵6 ἤρτηδηΐ οἱ ρυδιημηδιαηβ, θαβεα ΟἹ ἃ Τη]5ΟΟη- 

σερίίοη οὗ {πῸ πηθδηϊηρ οὗ ἃ ραββᾶρα ἴῃ Ρ]αΐο 2720 Ὁ. 93 Ὁ, ΨΠΕΓΘ 

διδάσκομαι ΞἸΤΡΙΥ πηδαηϑ “1 εδοῦ ἴοΥ τηγ5611.} 
τὴν --ὁδόν, οορπαίς δοοιβαῖίνε ; οἵ. ὃ 6, ἀηα ΟΥγοῤαφάτέα ὙΠ. νἱ. 20. 

ὁρμᾶν τὴν στρατείαν. 

ἄνω, “Ρ σουπίγυ  ἴγοὰ ἰἢ6 568 ; οἷ. 1. 11. .ᾧΆΖ1 πορεύεσθαι ἄνω. 8588 

πο ΟΠ δ. , 

συνεστάθη, “ννὰβ ἰηἰτοάιοεα᾽; οἷ. ῬΙαίο Ζαελός 200 Ὁ ἄλλους μοι 

συνίστησιν. 

Θ. προθυμουμένου-- αὐτόν, “ΥΠεη ῬΙοχεπιβ ψγὰ5 δηχίουβ {παὶ 

ΧΕΠΟΡΒΟΙ 5Που]α γτοιηδίη, Ουγὰθ αἶθοὸ Ἰοϊηθα ἴῃ ἀὐρίησ μαΐ 6 βὈου]α 

(90: 

λήξῃ--ἀποπέμψει. ΤΠ τηοοάϑς οὗ {πε ογαΐῖο γεεία τὰ Ὦθίβ τείαϊηεᾷ, 

85 ἴῃ (6η56 ἰ5 ἴηὴ 8 6 ἐπινοεῖ. (ΓΙ. ἵν. 1. 

Πισίδας. (Ι. Ιπἰτοάποίίοη, Ρ. χὶϊ, δηα 566 Μδρ οἵ Ἀοαυίαδ. 
ἼΟ. μὲν δή, οἴϊεηῃ υϑεᾶ ἴῃ οἸοβίηρ ἃ πδιζαίϊΐνα οὐ ἀἸβοιιββίοῃ. 

ΤΙδηβ]αΐα :--ττῦ ,ϑὺ ζλ671 ΧΘΠΟΡΠΟη ἰοοΐς ρατί ἴῃ [Π6 Θχρβαϊπίοη ἀδοεϊνϑά ἴῃ 

115 νναν,--- (θα) ποὶ ὈΥ Ρτοχϑηὰβ ; ογ Ῥυοχβϑηῖδ παν ποίῃϊηρ οὗ (Π6 

416 η464] αἰίαοῖϊς ἀροη {πε ατεαὶ Κιηρ. ΕῸΥ μὲν δή οἵ. 88. 3, 13 δηὰ 

ἌφβΟἢ. 2 Κ΄. δοο τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτα “50 τητος (Πδη ἴοΥ [Π15.᾿ 

οὐδὲ ἄλλος οὐδείς, “ποῖ ἀἸά δὴν οἵπεῖ.᾿ Νοίε ἰπαΐ δἂ5 ἃ τὰ]α ἴῃ 

Ἂν δὺ πα συ αὶ 



ι. 13} ΔΌΤΕ. 39. 

ατεεὶς δοσυμη]αίεα περαίϊνεβ ἀο ποί ἀεβίγου, θαΐ βἰγεησίῃθη [Π6 περὰ- 

ἰἰοη ; οὗ 8 28 δἀῃπᾷ Ευτρ. Ογείοῤε 120 ἀκούει δ᾽ οὐδὲν οὐδεὶς οὐδεν ός 

“ΠΟ ΟΠ6 ἰἰβδίβηβ ἰο δῆγομθ ἰῇ δηγίῃϊηρ.ἢ 

Κλεάρχου, σοτηπηαηάεγ-ἢ-οὨϊοῇ οὗ (ῃΠ6 ατεεὶς ἔογοθ, δηᾶ [6 οοη- 

Παδηΐ14] Ππιοηα οἱ Ογταβ. 

εἰς Κιλικίαν ἦλθον. 8:6 Τηἰϊτοάεαοίίΐοῃ, ΡΡ. χὶΐ, χἰϊῖ. 

ἄκοντες ὅμως οἱ πολλοί, “[Πουρὴ ἀην 1] ηρ τηοϑὲ οὗ {πειη. ὅμως 
“πενϑυ ἢ 6 1655 ἴῃ 56 η56 ΡὍΌΘΒ Μ»1{ἢ {Π6 ΡΥ ΠΟΙΡαὶ νου]; Ὀπΐ ἴῃ ροϑβιτίοη 1{ 15 

οἴϊεη αἰἰγαοίβα ἴο ἃ σοποδϑθινα ρα οΙρ]6, 5. ΠΈΥ ; οἷ. Εατιρ. 27 εαδαῶ 280 

ἐρήσομαι δὲ καὶ κακῶς πάσχουσ᾽ ὅμως “1 νν1}] «5]ς, 111-ἰγεαϊεα Πουρἢ 1 δηλ.᾿ 

οἱ πολλοί, ποΐ 5ιι]6οι οὗ (Π6 βεηίθηοθ, Ὀαΐ ἴῃ ἀρροβιίοη ἴο [Π6 

5] ες “Παγ᾽; οἵ. ΗΠ οἢ}. 71. ΧΥΤΙΙ. 406 αἱ δὲ γυναῖκες θαύμαζον ἑκάστη 

(6 ννοιηθη τηαύνε]]θά, οβδοὴ οἠδ οὗ {Πετη.᾿ 

ἀλλήλων καὶ Κύρου, ο]εοίϊνα σοηϊἶνος; οἵ, 8. 3 πόθον πατρίδων. 

Ττδηβ]αία :--- οὐνίηρσ ἴο Τη6͵6 5ῃῆδηγχα οἵ οὔε δῃποίπευ δηά οἵ Ογτχιιβ,᾽ 1.6. 

{πεν Πδά ἴοο τηιοῇ 56] {ττεβρϑοὶ ἴο ρρεδαὺ σονγαγάβς ἴῃ (ἢ6 εγεϑ οὗ {Πεὶγ 

σομλγϑδβ οὐ (ο ἀδβετί γι [πεν Ὀθεπείδοϊου. 

11. ὙΠδ πιαΐπ παιζαῖϊϊνα ἰ5 ΠΟῪ σαϑιηθα δἰζευ (πΠ6 ἀϊργαβϑίοη ἴῃ 

88 4-ἰο.Ψ 
μικρόν, “ΟΥ̓ ἃ Π1|16 ψνΠ116,᾿ δοσυβαίϊνα οὗ ἀυγαίίοη οἵἉ {1π186. 

ὕπνου, ῥαγί να σεηϊῖνα, 85 οἰζθη δε λαγχάνω, “Πανίηρ οὈίαϊηδά 

507)16 5]6ερ᾽; οἵ. Ογγοῤαφάρία 1. ἱν. τό οὔτε σίτου οὔθ᾽ ὕπνου δύνανται 

λαγχάνειν. 

ἔδοξεν, ιι5εαΪ 2εγεογαί ἴῃ της ἢτβὶ ραγὲ οὗ {πΠῸ βεηΐθηςθ, 4 ἱμιιηάθυ- 

ῬΟΙΪὶ βεεμηηεά ἴο [411᾿; [θη ἐηιεῥεγϑογιαζν, “τ βεεηηϑα (Πδΐϊ {Π6 Ποιιϑα νγὰβ 
8411 ἴῃ ἃ Ὀ]αζΖα. 

12. ἔκρινεν, δΔογϊδὶ (ηοἱΐ ᾿πηροτίεοί, βδίησα ἔδοξε [0110 78) Ἔχ ργεβϑίηρ ἃ 

“ηπαὶ ἀδοϊϑίοθ. (ὐοπίγαβι νντἢ 1[ῃ15 {Π6 Ἰπτρεγίθοίβ ἴῃ {Π6 ποχί βεπίθῃοβθ, 

ἐφοβεῖτο απιὰ ἐδόκει. 

τῇ δὲ καὶ--- ἀποριῶν, “ Βιιΐ ρατ]ν α͵5οὸ ἢ ννᾶβ ἰδαγϊηρ--- 1) Ὀξσοασβε {Π6 
ἄγθδμ βθειηθα ἴἰο ἢϊπι ἴο σοπλα ἔγοιη Ζειιβ ας ΑἼ79, δῃὰ (2) Ὀδοδιιβε αὐ 

αγοτεγαὶ {γε [ἢ 6 ἤτα ββεεηηεα ἴο ὈΪαΖα---ἰῃαΐ Πα τϊρηΐ 6 ἀη8Ὁ]6 ἰο ἐβοᾶρα 

ἴγομη ἴπΠ6 σουπίγυ οὗ ῃ6 Οατεαΐ Κίησ, Ῥαΐ ΡῈ Πεῃηηηξα ἴῃ ΟΥ̓ 50 1ὴῈ 

ῬΕΓΡΙΘχ 165 οἡ 81] 51465.᾽ Νοίε (α) αὶ Ζειβ 15. {πῸ6 ραίγτοῃ οἵ Κίηρϑβ ἴῃ 
ΘΘΠΘΥΑ] δηᾶ οἵ [Π6 Κίπρϑ οἵ Ῥογξεία ἴῃ ραχίοιϊαῦ (Ζεὺς Πατρῴος, Ογγο- 

Φαφαίρία 1. νὶ. 1); (6) [ῃαἰ κύκλῳ ἰ5 δ ρΠαίϊο ὈΥ Ροϑβιίίοη δηα Ἔχρ]δὶηβ 

εἴργοιτο πάντοθεν. 

μὴ οὐ δύναιτος ΤῊΣ μή ἀερεπάς οἡ ἐφοβεῖτο " νγα5 δατίηρ 1652...ἦ; 
[Π6 οὐ περσαίϊνεϑ δύναιτο. 

18, ὁποῖόν τι--τὸ ὄναρ, “ναὶ Ἰκἰπα οἵ (πϊηρ {πε 1{ ἰ5 (1.6. ναὶ 
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ἰξ ἀπιοιπηίβ (0) ἴο 566 ϑιος ἃ ἀγβαιὴ 85 {115 ῦδυ "6 ἰπᾶσεά ἴγομι ψμδΐ 

Παρρεηβά αἴζευ 1{.᾿ 

μὲν δή. ὅ8ὅεε ΔΡονε, ὃ 1ο. 

εἰ δὲ--ἐπὶ βασιλεῖ, “Ῥυΐ 1 γγα τηθδῃ ἴο οοπλα ἱπίο (ἢ ἵζἱπρ᾽β ροννγεῖ. 
εἶ γενησόμεθα 15 5Βοπηείη65 5814 ἴο Ὀ6 εαυϊναϊεπί ἴο ἐὰν γενώμεθα “1 ννε 

Ῥεοοσηθ.᾿ ἘΔΙΠΕΣ 1 δἰρηϊῆας “1 νγα τοῦδ Ὀδοοπηγα," “1 γα αὐτὰ ἀείει- 

ΤηΪηοα ἰο Ὀεοοιηθ.᾽ Οἵ. Ατ]βίορῃ. δ,7γαῖς 759 αἷρε πλῆκτρον εἰ μαχεῖ 

(αἀἀγεββεά ἴο ἃ σοἊὺκ)ὴ “Ὅρ νι γοῦν βρὺγ Ζγ γος ρηφαγε ἰο ἤρλέί, ἃ 

ΒιρτΠοδίίοη ψΏΪΟἢ νου] ποῖ ὈῈ ρίνθῃ ὈΥ ἐὰν μάχῃ. 

ἐπὶ βασιλεῖ, Ἰ1|6γ4}}γ “ἀερεπάεηϊς οἡ {π6 Κίηρ᾽; οἷ, ν. νἱ11. 17 εἰ 
ἐπὶ τοῖς πολεμίοις ἐγένοντο, τί ἂν ἔπαθον : 

τί ἐμποδὼν-- ἀποθανεῖν, “νηὶ 15 ἴο ῥγανεπὶ τ Ῥεΐηρ ἰοτίπτεᾶ ἴο 

ἄξδίῃ αἴζεγ πανίησ ᾿νε {Πγοῦρἢ 411 (ῃ6 πιχοβί οὐ 6] ϑἰσῃῖβ δηα μανίην 

δηαυγαά {Π6 πιοβί ἴθ Ύ0]6 σα ἤθηρϑ.ἢ 

μὴ οὐχὶ--αποθανεῖν. Αἴτεῖ ἐΧρταβϑίοηβ ᾿πρ᾽ γίηρ ἀζραϊογίγ,, αἰοδῖς- 

ζ710, εἴο., ἤθη παραίνεά, ΟΥ̓ σέγέμαζ, ποραΐζίεα ἃ5 ἤθτα, δὴ ᾿πῆηϊνα 

ἢᾶ5 ἴπΠ6 ἄοι]6 γτεάυηάδηΐ ποραίϊνα μὴ οὐ Ἰηδίεδα οἵ μή. (ἰ. ϑορῇ. 

Ἐἰείγα τοῦ οὐ λήξω μὴ οὐ πᾶσι προφωνεῖν “1 Μ1}} ηοΐ οξαβε ἰτΌΤὰ 

ῬΟΡΙΠΙ5ηϊησ ἰο 41}1}. (ΟΝ ν. 11- 

ἐπιδόντας, ΡΓΟΡΕΥΪΥ “ Πανηρ ᾿ἰνεά ἰο 566,᾽ (Π6 ΟΥ̓ ΠΑΥΥ 56 η56 οὗ {π6 

νγοτὰ ; εἰσὶ Ἰλεηηοβίῃ. Ρ. 206 τὴν πατρίδα ἐπιδεῖν δουλεύουσαν “ἴο Ιἷνε ἴο 

566 ΟΠ Θ᾽ 5 ΘΟὈΠΙΓΥ [ἢ 5] ΟΥΥ.ἢ 

ὑβριζομένους, ἰο Ὀδ6 ἰαἰζκεη οΟἸοΞ6Ιν ἢ ἀποθανεῖν. Τὶ ΕΧΡΙΘ5565 [ῃ6 
720416 οἵ ἀδαίῃ. 

14. ὅπως δ᾽ ἀμυνούμεθα---παρασκενάζεται, “ΝοΠε οἵ τ15 416 ἰαἰκίησ 

Τηδαϑιγαβ 20 (11{, ἄστυ τῦὲ αγὲ 10) ἀείδηα οὐγβεῖνεβ.᾿ ἘῸτΥ {Π6 σοηδβίγιοίιοη 

οἴ. ὅπως ἀγωνιούμεθα, ὃ τό Δηα ὅπως μὴ γενησόμεθα, 8 τ8. 

ὥσπερ ἐξὸν- ἄγειν, “ἃς 1Γ 1 ψΜΕΙΘ ΡΟΘ51016 ἔοσ ἃ5 ἴο τεϑί᾽ (ἐξόν. 

δοσιιδαίνε 8050 ]ι6) : οἷ. 11. 25. 

ἐγὼ οὖν---πράξειν, “ΕῸΓ τηγ561{ ([Πδη (ἔγώ εἸρῇδίῖο), δὲ βἰαίε᾽β 

σεηοχαὶ (1π|. 2. ρϑγι6γα κ02)11710 ἡγοῦ τυλαΐ σία 6) ἀο 1 ἐχρεοΐ ἴο" ππάϑυ- 

ἴαἸκα {Π1|5᾽ ἍὙνο [1ηἰειγοσδίίοηβ δῖα ἤεῖα σοΟΙρΡΙΘββεα το οηα; οἵ. 

Ηρ. Ομ. 1. 170 τίς πόθεν εἷς ἀνδρῶν ; “Μ}0Ο τί ἴμοι δηὰ ψἤῆδησα ἀοβί 

ἴπουι οοιηε Ῥ᾽ 
στρατηγόν. Χεπορθοη ᾿5 εν] ἤθηιν {ΠῚ πἸκηρ οὐ ΟΠ  Ιβορῆιβ, γῆο 

Πδα Ὀδϑῆ σομπηη 55] οηΠΘα ἴο ἰαἷςε ρατί ἴῃ [Π6 δχρβαϊίοη ὈΥ ϑραιία, [Π6 

Ιεδαϊησ βίαίε οἵ ἄτεθοθ. Τί ννγὰβ παίασγαὶ (ἢδὶ ἢ6 βου] Ξιοοεεα ἰο [Π8 

ΠΟΙΠΠΔΠα οὗ δὴ ΔΙΩΥ ΠΊΔΙΠΪΥ ΡῬε]οροηηδϑίαη. τοῦδ ΌΪΥ, Πονγανθῦ, 

ΟΠ οΙΠΙβοριι5, Κα πιοϑί οὗ ἢΪ5 σουηίτγιηθη, ννὰ5 ἰδοϊζιησ ἴῃ 1ηἰ (14 {ν6 

Δα ποί 4υδ]1Πεα ἰο οορα νυ] (Π6 ργαβθηΐ οὐ ]δί5. 
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προσδοκῶ, Ι[πάϊοαίϊνα; ΟΥ̓́, [655 Ργοθα ΐγ, ἀο] ] εγαίνε σα ]αηςιἶνο, 

ΔΙῸ 1 ἴο δχρϑοί ̓ 

ἡλικίαν, Πετα “ πηδίαγιίγ.᾽ ΧΕΠΟΡΠοη νγᾶ5, δἰπιοϑὲ οοτίδίηἶγ, δρουὶ 

25 αἵ (15 {{π|6 ; 566 1ηἰγοάιιοξϊοη, Ρ. 1, απμα ὃ 25 οὗ {Π15 ομαρίει, ννῆεεβ 

ἡλικία ἢὰς ἃ ἀϊεγαηί 56 η56. 

15. Προξένου. Χεπορἤοη Πδά Ἰοϊπεά [Π6 ἐχρϑάϊοη 85 ἴῃς ἤεπὰ 

οἵ Ῥτγοχϑηῆιβ, δῃᾶ ψουἹὰ οὐ ἰῃμαΐ δοοοὰηΐ 06 νγ6Ὲ}}] δοφυδιηϊθα ψἢ [Π6 

σαρίαϊης οἵ Πῖ5. ἀϊνίβίοῃ. 

ὥσπερ οἶμαι οὐδ᾽ ὑμεῖς, “45, 1 ΞΡ ΡοΞΕ, γοι σδηποὶ 472}67.᾽ οὐδέ ποί 

ὉΠΙΓΕ ΠΘηΕ]ν Πα5 {πε βεηβε οἵ “ποί-- - ΘΠ δγ.Ψ 
16. τὸν πόλεμον ἐξέφηναν, “ιιητηδπκεα {πεῖν ΠΟ ΠΥ, {τοδοῇῃοι- 

ΟἸΒΙΥ νε]]εα ἀσχτίηρ [Π6 ἔσπσεθ, ἢ] ἢ νγὰ5 ΠηΔ]}Υ Ὀτόκεη Ὀγ {Πε βείζασγε οὗ 

{π6 ατεεὶς σεηεγδ]5. 

17. εἰ ὑφησόμεθα, “1 ννγε τηδᾶῃ ἴο σίνε ἴῃ; οἷ. εἰ γενησόμεθα, 

8.12. 

ὅς, “Ξοείηρ {αἱ Πο,᾿ ---τ πιθδηϊηρ' σΕΠΘΓΆΪΠΥ σίνοη ὈΥ ὅστις. (ΙΓ. 1]. 4. 
ἀδελφοῦ, 1.6. Ογτιι5. 

καὶ τεθνηκότος ἤδη, “γε ενδη δἰϊζου 6 ννὰβ ἀθαά. ὙΤῇδ πια]αἰίοη 
οἴ [η6 ἀδαά νγὰβ πηοβί γανοϊηρσ ἰο {Π6 τρεῖς τηϊηά. : 

ἡμᾶς δέ---παθεῖν, “Ὑν 116 ἃ5 [ΟΣ ι.5, ὴο ἤᾶνθ πΠὺ οπδ ἴο σᾶγε ἔου 15 
Δη4 ΨηΟ τηδιοΠεα ἀραϊηϑβί Πΐτη ᾿π θη] ηρ' ἴο πηγαῖα Ὠϊπ ἃ βἷανε ἰηϑίθδα οἵ 

ἃ Κιηρ δῃᾶ ἴο Κὶ}} ἢϊπ) 1 ψὰ σου]ά, ψηδΐ ἰτεαϊμηθηΐ ἄο να {Π1η1ς γα 

5ῃοι]α τεοεῖνε ν᾽ 

ἡμᾶς, [115 Βα Ὀ]εςὶ οὗ παθεῖν, Ξῃου]α 5.ΓΟΕΥ Ὀ6 ἡμεῖς Δοσογάϊηρ ἰο 

{Π6 τὰ] Ἔχειηρ!ῆεα ἴῃ Τῆμπο. ΙΝ. 28 οὐκ ἔφη αὐτὸς ἀλλ᾽ ἐκεῖνον στρατη- 

γεῖν. 10 15 Ὀεϊίεσ ἴο ἴακε 1 ἂ5 ἴΠ6 Ἰοοβα “δῃι οι ρδίοιυ δοοιυβαίνα,᾽ 

ΠΟ οοτὴθβ δἷν ἰπΠ6 Ῥεριηηίηρ οὗ ἃ βεηΐθησε, πποοηηθοίεα νι 15 

σοηβίΓΟ(]0ῃ. 

κηδεμὼν οὐδείς, 45 Ῥατγϑαί!5, ἰῃΠ6 ΄ιδθη τηοίμου, οαγεα ἴου Ουτὰβ ΠΟΥ 
[ανουσιία 50 ; 566 [ηἰτοάποίίοῃ, Ρ. ΙΧ. 

ἐστρατεύσαμεν δέ, Ξυ)]εοὶ οἵ ἰο 6 υπάετρίοοα [ποτ οἷς ψΏΪΟΠ 
ΡῬτθοεάα5. Εὸτ 186 οοῃβίγιοίίοη οἵ. 11. 5. θεῖον. 80 ἰπ Οἴδεγο, »ηα7έ- 
εἴῤίμηε φίο δἰ ογλγι65 14{179247 6 (χωοα πιά εγβίοοα) 2702 2γαεφεί ὦ 

2:εῤἼίεο. 

ἄν, ἰο Ὀς ἰαἴκεη ψ ἢ παθεῖν. ΤΠ πηαρπείϊς ρονεῖ οἵ ᾿ηἰδυγορσαίϊνεβ 

ονϑῦ ἄν οἰΐζξη αἰἰγαοίβ 1 ουἱΐ οἵ 15 ἡδίτπγαὶ ϑγηίδοι σαὶ ροβιίίοη. Νερα- 

{{νε5 παν ἃ 5 }}1ὰγ ρονεῦ ; 6.5. ἴῃ {ῃη6 ποχί βεηίθηςθ, οὐκ ἂν ἐπὶ πᾶν 

ἔλθοι. 
18. τὰ ἔσχατα, οορπαία δοοιβαίϊνα ψΙ ἢ αἰκισάμενος, “ Πανίηρ 

᾿ηΠϊοίςα (Π6 τηοϑί δχαι βία ἰού αγῈ5. ἸΌΟΏ 1ι5.᾿ 

ν 
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΄-“"'Ψ᾽ 3 ’ [4 . . . Φ - ; 

πασιν-- αὐτόν, “1Π5Ρ͵γ6 411 τη θη νυ Ἱ ἢ θαυ οἵ Ἔνεὺ πηι πίηρ ἀραϊηβί 

Ὠϊμη.᾽ τοῦ στρατεῦσαι 15 ΟὈ]εοίϊνα σεηϊνα δἰευ φόβον, οἵ. 8 3. 

19. διαθεώμενος-- ἐπιτήδεια, “ οὈδετνίηρ ] ἢ τεσαγὰ ἰο {Ππεπὶ ναὶ 

ἃ ἰαῖρε δηᾷ τίς σοπηίγυ {ΠοΥ Βα ἀηᾶ ψῇηδὶ ῬοιηΈ 1] ΞῈΡΡ]165.᾽ 

αὐτῶν. ἘῸΓ {Π15 σα ηπνα οἵὨ φρ)21726.Χ1072 δἰ ΕΥ̓ νεΥῸ5 οἵ 2εγεσίσέγρ, δεἰς, 

οὐ ΟΥγοῤαφίίξίᾳ Ν. 1ϊ. τι ἐπενόησε δ᾽ αὐτῶν ὡς ἐπηρώτων “ἢξ ποιίϊοεᾶ 

ΙΓ τεραγὰ ἴο δι μονν [ΠΟῪ δϑἰςοα.᾽ ὍΤῇμαο. τν. 6 ἐπύθοντο τῆς Πύλου 
κατειλημμένης “ἴπεν Ἰδαγηΐ ἀθοιΐ (Π6 σαρίαζγε οἵ Ρυ]οβ. 

20. ἐνθυμοίμην, ορίαίϊνε οἵ ες ΕηοΥ, “θη θνοῦ 1 ἱπουρῃϊ οὗ [Π 6 

ἘΠΡΉΟΓ πε (ρθε ς). ΒΟ! αἰ ξῖθ" 1 οΓ.. 8.52. 

οὐδενός, ρῥαγίἰνε σϑηϊἶνε ἴον μετείη, “{Παΐ ννεὲ Πδᾶ ἃ 5ῇδγε ἴῃ Ποη6 

οὗ {Π656 Ὀ] βοιηρβὖ; οἷ. 8 31 τῆς Βοιωτίας προσήκει. 

ὅτου--ἡμᾶς, “Απὰ 1 Κηεν (παῖ ενν οἵ 5 δΔηΥ ἰοῆρευ δά {Π6 

νεγθυν πη] ἰο ῬᾺΥ {Πϑῖὴ, δηᾶ {πᾶ οδίῃβ ποὺ ταβίγαιηθα τι5 ἴτοηλ 

[αγη]ϑῃϊησ Ουγβεῖνεβ νυ [ἢ ΒΌΡΡ 65 ὈῪ ΔΠΥ Οἰ Ποὺ τηθδηβ Π8Δῃ Ρυγο δ 56.᾽ 

ὅτου, σεῃϊίνε οὗ ρῥιοε; οἱ. 111. 18 ἀπ Ῥ]αίΐο Ζλαεαο 98 Β οὐκ ἂν 

ἀπεδόμην πολλοῦ τὰς ἐλπίδας “1 νγου]ὰ ποί Πᾶνε 5014 τὴν Ππορεβ 707. »εεολ.᾽ἢ 

ὅρκους, [Π6 οδίἢ)5 ἰαἸζεὴ νγἤθη {Π6 ἴγασα ννὰβ γα 1Π6α ; 566 11. 11]. 27. 

ἤδη, 1.6. αἴίεν {Πε6 (γος. 
21. λελύσθαι, “ἴο παν Ὀδοη δηάρᾶ᾽ 2εγε αγα] ἐλε2. ϑοῃ ἰς {Π6 

οτος οἵ (Πε ρετίεοι. 

ἐν μέσῳ.- -ὧσιν, “ ΕῸΓ πονν {Πε56 σοοά {Πηρθ πᾶνε Ὀεεη βεΐ ἃ5 ὈΥ1Ζα5 

ἴῃ (ῃς6 υγϊάϑι (οὗ [Π6 δύξηδ) ἴοσ νυν] μανοῦ δἰ4α οὗ 5 (οοτηθδίδηί5) ρζονθ 

Ῥείίοσ τηθη. (Οἵ. Τθϑειηοβίῃ. ρΡ. 41 ταῦτα μέν ἐστιν ἅπαντα τὰ χωρία 

ἄθλα τοῦ πολέμου κείμενα ἐν μέσῳ. Ἰῃ ΟἿΓ ρᾶθϑαρε ἴΠ6 τηβίαρῃου 15 

σοπεϊππθα 1η ἀγωνοθέται “ ὉτΩΡ ΓΕ5.᾽ 

κεῖται, ποί “116,᾽ "αῖ “ἤανε θέεδθη ρ]αςεά,᾽ κεῖμαι θεϊηρ χαϊία τΕρΌ ]Αν 

τι564 δ5 ρεγίεοϊ ραϑββῖνε οἵ τίθημι. 

ὁπότεροι. Αἡ δηϊεοφάεηί, ἐκείνοις, πχπϑί Ὀς αηδειοίοοά. 

22. ὁρῶντες. ἼΠα6 ρῥαγίορῖα 15 οοποδϑδῖνα, “{πουρῇ να ϑανν." 

σιν το ἀπ ἢ. Ἔ. 

τοὺς τῶν θεών ὅρκους, “οἴῃ (ο {Π6 σοᾶς,᾽ οὈ]εοιίνε σεηϊίνα ; οἷ. 8 3. 
πολύ, ἴο Ὀὲ αἸζθη στ ἢ μείζονι, “ ταιιοἢ φυθδίαυ βριγι. 

τούτοις, ἡδίϊνε Ὀξοδῖιβα ᾿{ ἀεραηςβ οἡ ἐξεῖναι ἀπά εγβίοοα, “(Βδῃ 15 

ῬΟΞ510]6 ἔοσ {μειλ. 
23. οἱ ἄνδρες, (Πε ῬεΙδίαῃβ. 
θνητοί, “1140]6 ἰο ἀφαίῃ,᾽ ἂς θείηρσ ννβαὶς εἤειηϊηδία Αϑίδίϊοβ ορροβεά 

ἴο Παιάν ν]ρόγοιιβ ατξεῖϊς8. 

24. καὶ ἄλλοι, “οἰεῖ5. «ἷ5ο" ἴῃ οἴου αϊνϑίοηβ οὗ {Π6 δύ, ἴῃ 

ὙΠΟ οα886 νγα 514}1] ἰοβα {πῸ60 ογεάϊὶ οἵ Ῥεριπηϊηρ. 

| 
᾿ 
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πρὸς τῶν θεῶν--ἀρετήν, “1ῃ Ηδξανεηβ παηηθ, ἰεΐ ἃ5 ποῖ ὑγαῖϊζ [οσ 

οἴποῖβ ἴο σοῃὴθ ἴο 5 ἴο 5 ΠῚ ΠΊΟῺ 15 ἴο (Π6 ΠΟὈ]εβϑὶ ἀθβάβ, θαΐ ἰδεῖ τς θερὶι 

1Π6 γνγουϊκ οὗ βἰττϊησ' ΠΡ Οὐγ σοτηταᾶαβ ἴοο ἴο νδ]ουτγ. 

παρακαλοῦντας, {πἴπτα, 719Γ ρτοβεηΐ, ρδυίοῖρ]α (οἴ, 8 46), ἀεποιΐηρ 

Ραγροβα; οἷ. ὡς ποιήσοντες, ὃ 17. 

25. ἐξορμᾶν, εἰπεῖ (1) 7227, “ἴο παῖε ἃ πηονε᾽; ΟΥ̓ (2), 1655 
ῬΤΟΘΘΌΙΥ, αείΐσε, “ ἴο 511Ὁ Ρ (οἰ ΠΕΓ5),᾿ ἃβ ἴῃ ἴῃς ἰαϑβί βεοίίοη. 

οὐδὲν---ἡλικίαν, “1 ΠΟ ν»ῖδα ἄο 1 μ]εδά τὴρ γοῦίῃ ἃ5 δὴ δχοιιβθ. 

ΧΕΠΟΡΠΟΗ νγὰ5 ΠΟΥ ΔΡΡδυΘηΓΥ αὐουΐ 35. Βαΐ ἰουγ οἵ [Πη8 Ἰαΐβ ρϑηθσαὶβ 

γγΕῚῈ γουησεῖ. ΡΙΟΧΘΉΙ5 νγα5 ΟΠΪΥ͂ 20 (11. Υ]. 20); Αρίαβ αηὰ ϑοογαίεβ 

Ῥοίἢ ἀρουί 35 (11. νἱ. 30); Μεπο αϑο ννὰβ αι γοπηρ (11. νὶ. 58). 

ἀκμαάζειν---ἐρύκειν, “1 σοηῃδίάεν (παΐ 1 δὰ οἵ [1]] αἂρὲ 80 δἃ5 ἴο 

ἀνετί....᾽ ὙὍΠΕ οοηίταβί Ὀεΐννεεη ἀκμάζειν ἀηα ἡλικία ἴῃ {1115 ραβϑᾶρθ 15 ἃ 

ἀξοϊβῖνε δυριτηθηΐ ἀσαϊηβὲ (ῃ6 οΥα]ηΔΥῪ νίαν (μας ΧΕΠοΡρμοη ψγὰ5 αροῦί 

45 αἱ {15 {ΠΠ16. 

26. πλὴν ᾿Απολλωνίδης--τὰς ἀπορίας, “εχοερί (πᾶὲ {Πεῖὲ νναβ 
οη6 ΑΡΟ]]ΟΠ1465 ϑρεαϊκίηρ [ῃ6 Βοβοιίδῃ ἀϊαϊεςῖ ; ἀηα ἢξ τηδ]ηΐαϊηθα {Παΐ 

ΔΏΥΟΠΕ νγὰ5 Ρἰαγὶπρ {Π6 [00] νγῆο 5αἱά [ῃδἰ ἢ6 νγου]Ἱά αἰίαϊῃ βαΐίθίυ ὈῪ δΔΏΥ 

ΟἾΠΘΙ Ἰηδδηβ [ΠδΔη ΟΥ̓ σοΠΟΙ]ἸΙαἰϊηρ ἰη6 ατοαὶ Κίηῃρ 1 6 ροϑϑιὶγ οου]ά ; 

δΔη4 αἱ πε ϑαπηα {ἰπὴ|Ὸὸ ἢ6 Ὀερα ἴο δηϊαῖρε οπ ἴῃ6 αππΠοι]165 (οὗ (ἢς 

αἴτεε). 

βοιωτιάζων. ΑΡΡραΙεπίὶν Πα νγαὰβ ἃ Τ,Υάϊαῃ 5]Ϊανε οἵ ἰῃς Βοροίϊδῃ 

Ῥγοχϑηῖ5, γΠηΠ0 Παά 1ΙΡεταϊθα Ὠϊτη ἀπ τηδάθ ἢϊη) οπς οὗ ἢ15 οδρίδιῃβ ; 

οὗ δύ ς 

πείσας, ποιηϊηδίϊνα ϑοσογάϊηρ ἰο στυ]θ, Ὀφδοαιθα ἰ{ γοίθιβ ἴο (8 

5 ]εοΐ οἵ λέγοι. ( ὃ 17. 

27. μεταξὺ ὑπολαβών, “Ιηἰοττιρίϊπρ Ηἰπὶ ἴῃ {Π6 πλ] 4416 οὐ ἢΪ5 
ΓΕΙΉΑΥΚ5. 

οὐδὲ---οὐδές ὙΤΠΘ ἤτιοὶ οὐδέ τηθαὴς “ποὶ δνθῃ,᾽ (ῃ6 βϑοοῃᾶ “ πού... 

δἰ ογυ.᾿ οὐδὲ---οὐδέ ΠανΕΥ τηθδη “ ΠΕΙ[ΠεΥ---ΠοΥ ἡ || οὔτε---οὔτε. 

ἐν ταὐτῷ- -ὅπλα, “Ηονενεῖ γοῖϊ γε Ὲ αἱ ΔΩΥ ταΐθ ἴῃ σοι ραηΥ ΜΙ ῃ 

{Ππ656 οἴποθιβ ἤθη (Π6 Κίηρ, αἰἴΐϑυ {Π6 ἀβαίῃ οἵ ὄὕγτχιιβ, ἀδϑριϑίηρ τ5. Οἢ 

{Π15 δοσοιηΐ, ννὰβ5 βε πα Ἰηρ πα ὈΙΠἸησ τι5 ΘΓ ΠΟΥ ΟἿ ΔΥΠῚ5.᾽ 

ἐν ταὐτῴ-- τούτοις, “ἴῃ (Π6 58π)|6 ρἷασα ψ ἢ (Πεσο᾿; οἷ. 8 30 εἰς 

ταὐτὸν ἡμῖν αὐτοῖς, Δηα 11. νί. 22 τὸ ἀληθὲς ἐνόμιζε τὸ αὐτὸ τῷ ἠλιθίῳ 

εἶναι “πουρῃΐ [Παΐ ἰσαῖῃ νὰ (Π6 βαπὴθ ἃ5. 511Π1655.᾽ Τὴ6 ἄαίϊνα ἰ5 

ΒΙΠ]ΑΥ ἴο ἰΠπαΐ αἰζευ ὁμοῖος Δη ΟἰΠΕΥ ννογάβ Ἔβχρυθβϑίηρ' 5] ΔΎ Υ. 

29. ὥσπερ δή, “45 ἰοΙβοοίῃ ̓; οἷ, Αδβοῃ. ἄίραηι. τόιό ὡς δὴ σύ 

μοι τύραννος ᾿Αργείων ἔσει “ἀ5 ἰῇ [ΟἸβοοίἢ 1 514}} δνεὺ 566. ψοϑέ κίηρ οἱ 

Αὐροβ. 
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εἰς λόγους αὐτοῖς ἦλθον. ΤῊε ἀαίϊνε '5 ργοΟΌΔΌΙΥ οπα οὗ δοσοπιρδηί- 
τηθηΐ, “ὑνἢ {Ππδηλἦ; ΟΥ ἱΐ τηᾶν 6 ἀαδίϊνε οἵ ἰηϊθιθϑί, “ἴοσ {πϑῖη,᾽ “ἴο 

ΟΌΪ]σε {παπι.᾿ 

οὐ νῦν--- τούτου, “15 1 ποί {πΠ6 σᾶ56 [Πδἰ πον πα ὺ, Ροοῦ ἔβι ]οννϑ,... ἀγα 

ῃοΐ δ]]ονγε Ἔνεη (Π6 ῥυίνι]ορα οὐ ἀβθαίῃ, {ποιρῆ, 1 ᾿τηᾶρίπα, ἰΠ6Ὺ δῇ 
ΘΔΙΏΘΒΓΥ ἀεβίγιησ 1 Ὁ : 

πείθειν, “ αἰἰειηρί ἴο ρΡεῖϑυαδάθ᾽ ; σοηῃίταβί (Π6 ἰθηβα οὗ πείσας, ὃ 26. 

πάλιν, ἰο "6 ἴακοη ψι ἢ πείθειν ἰόντας, ποὶ ΜΙ κελεύεις. 

30. ἐμοὶ-- χρῆσθαι, “1 [Π1η]ς νγα 5ῃου]ά ποί δάτγηϊ {πἰ5 ἔε]]ονν ἴο 

ΟἿἹἿ ΘΟΠΊΡΔΗΥ, Ραΐ, πανησ ἀδρυῖνεα Ὠϊτὴ οἵ ἢϊς σαρίδϊηου, ρδοὶς θασσαρα 

ὍΡΟΙ ὨΪη1 Δηα ΘἸΏΡΙΟΥ Πΐμ ἴῃ {Π|15 σα ρδοιίυ ᾿ (1.6. ὡς σκευοφόρῳ).. ὙΠΕΓΘ 

15. ἃ σοοα Ρδγ4116] ἰο {Π15 ραβϑαρε ἴὴ ΟὙνγοῤαξωίφία ΤΝ. 11. 25 ὁ τοῦτο ποιῶν 

οὐκέτ᾽ ἀνήρ ἐστιν ἀλλὰ σκευοφόρος, καὶ ἔξεστι τῷ βουλομένῳ χρῆσθαι δὴ 

τούτῳ ὡς ἀνδραπόδῳ “Ὧδε ννῆο δοίβ {Π|5 15 ἢ ἸΟΏΚΘΓ ἃ τηδῃ, Ἀπ ἃ Ροτίεσ ; 

Δα ΔῆγοηΘ ννῆΟ [1165 ΤΑΥ͂ ΘἸΏΡΙΟΥ ὨΪπὶ 85 ἃ 5ανε." 

Ἑλλάδα --“Ελλην. ΤΗτουρποιῦί 411 {Πεὶγ ἰγοι]65 {π6 Το πη ΤΠοιιβαπά 
ΠΘΡνΘΥ ἴοθα ἴηΠ6. ῥτοια σοηβοϊουβηθθβ (παΐ ΤΠΕΥ αἵ ατεξεῖϑ. ὅο (ῃ6 

ΘοΟίΓ5ἢ βο] άϊεῖβ οὗ ἰοτίμης, οὗ ποιὰ να τεδα ἴῃ (γϑιέϊη 7):ἐγεσαγαῖ ἃ5 

ΒΘΥνΙηρ ἀηάοΥ Τουἱ ΧΙ. οἵ Εγαπος, σοηίϊηπα ϑοοίομηηθη ἴἰο (ῃ6 Ὀδοῖκ- 

Ῥοηδ ψΊ ἃ ΠδυρηΥ σοηίειηρί ἴογ (6 ΒΎΘΠΟΉ. 

31. ἀλλὰ-- παντάπασιν “Υε5, Ὀυΐ (Πἰ5. [Ε]]ονν Πᾶ5 ποιίῃίηρ ἰο ἄο 

νι Βοροίϊα οὐ νι ἀτεεσθ, ποίῃϊηρσ ννηαίενεσ. ΕῸΓ [Π6 ῥαχί {να 

σοηϊνεβ. αἰζευ προσήκει οἷ. 8 20 οὐδενὸς ἡμῖν μετείη. 

Δυδόν. ΤῊϊ5 Ρσυορα]Υ τηθδηβ (Πα ΑΡΟ]]οηΙ ες ννὰβ ἃ Τγάϊδη ὈΥ͂ 
ὈιΓἢ ; θαΐ 1{ 15 [πΠουρηΐ ὈΥ δοηλα {πΠᾶαΐ Λυδύς ΤηΔὺ Ὀ6 ἃ φΘΠΘΙΙΟ ἰΘ ΠῚ ἴου 

8Δη Αϑίδαίζιο 5δανε {τ ϑγζζς ἴῃ (6 Τ,δί1η σομηῖο ροείϑ. 

ἀμφότερα τὰ ὦτα τετρυπημένον. ΕῸΓ [Π6 δοουδαίϊνα ΔΈ ἃ 
Ῥᾶββῖνε νευῦ οἵ. 11. ν]. 1 ἀποτμηθέντας τὰς κεφαλάς “ ανίηρ Παα {Πε|Γ 

Πεδής οσαἱ οὔ. Τῆς Οτεεὶςβ Ἰοοκεά ἀροὴ (Π6 ννεαγίπρ οἵ δδυ-Ὑ]ησ 5. 85 

Θἤειηϊηαίθ. 850. ἢ15 Ρ᾽ειοβα δαὶ δῖ6 ἃ ρίοοῦ (ῃδαΐ Αρο]])οηϊά8β 15 ἃ 

ῬΑ δυϊδῃ. 

32. παρὰ τὰς τάξεις. παρά νυ] ἀοοιιβαίϊνα 15 ΒΟ  Θ 1165 ᾿ι564 ἴο 

ἀδηοίΐα ηρηεοίϊογι αἰο71᾽ ἃ5 ννῈ}] ἃ5 20 αἰογιρ' σἱαἷδ οἵ. 
εἴη--οἴχοιτο--- εἴη, ορίαςνε5 οἵ ΠΕ αι ΕΠοΟΥ͂ ; οἷ. 1. 20, 32. 

ὁπόθεν---λοχαγόν, “ΟΠ ννηδίενε αν ϑίοη (η6 σΘΠΘ͵ΆΙ νγὰ5 Ὠ}1551Π σ᾽ 

(πεν συμ η θα) {Π6 ᾿Ιεἰοηδηΐ- σθηοτα], αηα ῃεγΘ ἃ σαρίδιη 8]0 6 ννὰβ 

Ἰε αἰϊνε (1 Ὺ σι] η64) {Π6 οἀρίαδϊη.᾽ 

οἴχοιτο, “νγὰβ φΌπε,᾽ ἃ δαρῃαηλϊβη οπαγδοίοσιϑίῖς οὗ ἰῃ6 Οτεεὶς 

Ιδηριιαρε, 80. ϑοοίαίεβ βᾶγβ (ἴῃ Ρ]αίο άαφαο 115 Ὁ) οἰχήσομαι ἀπιὼν 

εἰς μακάρων τινὰς εὐδαιμονίας. 
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353. εἰς τὸ πρόσθεν-- ἐκαθέζοντο, “{Ππεγ νγοηΐ δῃᾶ 5αἱ ἄονῃ ἴῃ 1ῃ68 

(τοὶ οἵ {πε οαπιρ.᾽ Εογ {15 50- δ ]εὰ “ρύερμδηΐ οοηῃβίγαοίίοη ἡ οἔ. 

ἷν. 13 8ΔΠ4 1. 11. 2 παρῆσαν εἰς Σάρδεις. 

τὸ πρόσθεν τῶν ὅπλων, 5[1Ἰο!]Υ “186 ΡΙασβ ἴῃ ἱγοηΐ οὕ ψῆετε [ῃς 

ΔΥΠῚ5 γε ΡΙ]εα᾽; οἷ, 83. Ιἰ νὰβ ἃ ἰαῖρα ὀρεὴ 5Ρ80β ϑι1{40]6 ἴου ἃ 

τηθαϑίηρσ. 

τοὺς ἑκατόν. ΤΟ τι56 οὗ {πὸ αὐίϊοϊθ νυ ππηλογαΐθ, ἤθη ἃ τουπά 

ὨῸΠΊΡΕΥ 15 ρίνθῃ, 15 ἰαἸοηχαίο ἢ 1 πλαϑὶ θ6 περ]θοιβα ἴῃ ἰγαῃϑ]αίίοη. ΟἿ. 

11, 18. 
μέσαι νύκτες, ΡΙυγΑ] Ὀεσαι5ε [Π6 πίρηὶ ννὰ5 ἀἰν! 46 ᾿πίο νναίς 65. 

34. πρεσβύτατος ὦν. Τῇ ρατγίῖοῖρ]8 Παγα σῖνεϑβ ἃ τβᾶβοῃ, 85 οἰΐβῃ 

ἴῃ ατδεῖϊν, ---- " ϑησα ἢ6 ννὰβ οἰ ἀδϑί." ΚΟ. 1]. 7. 

ὁρῶσι---παρακαλέσαι, “ἴῃ νίενν οἵ {πΠ6 ργεβθηΐ οὐἱβὶβ γγα ἀξ υτηϊηθά 

Ῥοίῃ ἴο οοπλα ἰοσείμου οὐγβαϊνοβ ἀπά ἴο βΠΊ0ῃ γοι.᾿ 

ἅπερ καὶ πρὸς ἡμᾶς, “7υ5ῖ νναΐ γοιι 5814 ἴο 2ι5.᾽ 
35. ἡμών, ραγι[{ἰν6 σεηϊῖνε ἀδρεπάϊηρ οἡ οὕς, “ἴποβα οὗ 5 ψν ῇο τη 

{ΠεΥ οου]Ἱά. (ΓΟ 8 2 δῃά 111. 8, 18. 

ἐπὶ τοῖς βαρβάροις. (. ὃ 13 ἐπὶ βασιλεῖ. 
3836. εὖ τοίνυν- καιρόν, “ΒΕ ΜΕῈ]] ἀϑϑυγεά {Π6η {μαΐ γοῦ, ἀϑββιη]εά 

ἴῃ 5.10} Πα 6Υς Ὀεΐουα 16, ἢν ἃ 5ρ16η 414 ορροσγίπῃ!γ.᾽ 

ἦν δὲ ὑμεῖς. παρακαλήτε, “Ῥαΐ 1 γοὰ τηᾶκα 1 οἰεθαῦ ἰο {πθηλ (Παΐὶ 
γοῦ 86 γοῦγβαὶναβ ρυθραγίηρ ἴο ἴδοα {ΠπῈ Ἔμ ΙΩΥ δηά ᾿ξ γοὰ σμεοῦ ο [ἢ 6 

τεϑί (ἴο ἀο {πε 5416). 

97. ἴσως δέ τοι--τούτων, “Απα ροΥΠδρ5, γοϑέ ζϑοτῦ (τοι), ἰξ 15. ΟὨΪῪ 

Τρ ἰπαΐ γου 5ῃου]α 2722 ὦ φ»ι6α51:76 (τι) ἜΧοδ] {π656 βο]εσβ.᾽ Νοίϊοε 

[68 ἀε]]οαΐα δηά σοποι]!]δίοσυ ἴοηα οὗ (Π15 ἰγρίοδ!ν ατεεὶς βεπίεηοα. Οἵ, 

111. 10. 

καὶ χρήμασι- -ἐπλεονεκτεῖτε, “γοι Πα {Π6 δὐναηίαρε οἵ {ῃεπὶ ἴῃ 

Ροϊηΐ οἵ ννβα! ἢ δηά ποπουχ.᾿ τούτων 15 σεηῃϊίῖνα οὗ σοιῃραγίβοῃ, 751 

1ηςε διαφέρειν τούτων ΔΌονΘ, ΨΥ ὨΙΟΠ 5 ΓΟ] πχεδηβ “ ἀἸΠ{6γ 2) ἐλέεέ.᾽ 
ἀξιοῦν δεῖ-- εἶναι, “1 15. Ὀπΐ τὶρῆϊ [Πᾶὶ να 5ῃου] ἐχρεοὶ (Παΐ γοι 

Βῃο.]α γουγβεῖνεβ 6 Ὀγανου {ΠΔη [Π6 τϑηὶς δηᾶ ἢ]6. 
38. ἄν, ἰο Ὀὲ ἰαἰζθεὴ ψ τ ὠφελῆσαι. (ΟΠ 20 οἶμαι: ἂν---ποιῆσαι. 

οὐδὲν ἄν. (ΓΙ. ποίε οη 17. 

οὐδὲν ---οὔτε-- οὔτε- οὐδαμοῦ. ΕῸΥΤ (πε δοσυμηυ]αίοη οὗ περσαίϊνεϑ 
οἷ. 8 το. Τηδηβ]αίε : “ΒῸΥ ψιΠποὰΐ ΘΟ ΠΊΔ Π615 ποίπιησ ΠΟΠΟΌγΔΌ]6 
ΟΥ̓ σοοά ννου]ά 06 δΔοῃϊενεά--ἰο 5ρϑαὶς σοῃπῃρυεθηβίνοὶυ, αιγτυλεγε; ἀπά 

Ῥδγί σα] ]ν (δή) ἴῃ Πλ1]}ΠΥῪ παιίθυβ {[Π15 15 ἀβο  αἴοὶν σα. 

ὡς συνελόντι εἰπεῖν, ΠΠΠΘΥΔΠ]Ὺ “ 50---ἰοΥυ ἃ τηδῃ Πανὶπρ βαπηπηθα ἀρ {Π6 

τηδίοτ---ἰο 5ρβαῖϊ. (Οἱ, [6 5βἴπιρ]β ρῇῆγαββ ὡς εἰπεῖν “50 ἴο βρβαϊκ᾽ ; αἷϑο 
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ὡς εἰκάσαι “ἴο τηαῖκε ἃ ριιθββ, ὡς συντόμως εἰπεῖν “ἴο 5ρεαῖκ ὈγςΗ͂γ.᾽ ΤΙΘ 

ἸηΠηϊνε 15 οἴζΐθη {Ππ|5 θα ἴο ΠΠλϊΐ Δ ἀϑβευίοη ; οἷ. 11. 37 τὸ νῦν εἶναι. 

ἤδη, “εἴα πονγ᾽; οἵ ὅορῃ. “γζαχ ττ42 ἤδη ποτ᾽ εἶδον “1 Ὦδνε βεεῆ 
εχ πον. , 

40. ἀθύμως μὲν -- ἀθύμως δέ. 8:6 8 3 ὀλίγοι μὲν---ὀλίγοι δέ. 

ὥστε-- ἡμέρας, “50 τηποῇ 50 {Πδΐ, νν 116 {ΠῈῪ τα ἴῃ Ζάτς σοηάϊίοπ, 1 

ἵζπονν ποῖ ννῆηδί 158 ΔΥ οὔδ σου]α τγακα οὗ (ῃεῖη, νεῖ μεσ ὈΥ πἰρῃϊ, 1 

Πεεα ΨΕ͵Θ, ΟΥ̓́ΕνΘῚ ὉΥ ΟΔΥ͂.᾽ἢ 

οὕτω γ᾽ ἐχόντων, σεηϊζὶνε ἀΡϑοϊαΐα ἢ τῶν στρατιωτῶν πηάογϑίοοά., 

Βίποῖ συηΐαχ νου α τϑααῖγα ἔχουσιν ἴῃ ἀστεοιηθηΐ ψ] ἢ αὐτοῖς. Βαϊ (Π6 

ΡΥαβεηΐ ἴογη οἵ βοηΐδησε 15. Δ Π115510]6 δπα ᾿πἀθεᾶ παῖς παΐπγαὶ ἴῃ ἃ 

Ιαησιασε ΠΟ α1511|65 τἱρΊα ὉΠ ΟΥ̓ Υ οἱ δἰγασίαγα; οἷ. δῇ δχδοί 

ΡΆΓ8116] ἴῃ 1. 1. 17 θᾶττον προϊόντων---δρόμος ἐγένετο τοῖς στρατιώταις. 

ὅ τι, σοσῃαία δοοιιβαίϊνα ἢ χρήσαιτο. Οἷ. 11. 1. 14 ἄλλο τι 

χρῆσθαι “ἴο γγᾶ]τα Δὴγ ΟἾΠΕΥ τι56 οἵ, 
42. οὔτε πληθος-- ποιοῦσα, “1 15 ΠΕΙΓΠΕΥ ΠΌΠΊΕΥ5. ΠΟΥ βίγθηρίῃ 

ΠΟ Ὀγηρθ ἀρουί ν]οίογιθ5.᾽ ἡ---ποιοῦσα ἀρτξεαϑ ψιἢ {Π6 σα ϑίδηςνα 

Ὠραγοβί ἴο τ; οἷ. 8 2 πολλὰ καὶ ἔθνη καὶ πόλεις πολέμιαι. 

43. ἴηῆν ἐκ παντὸς τρόπου, “ἴο Κκα6Ρ αἱΐνε αἱ 411] μαζαγάϑ. 
ἐγνώκασι, “ἢανε πιαάε ἀρ {ΠεῚΓ πη 5,᾽ ὁ ανα ἀδοϊάεα., ΔΥ̓Πεη π 

γιγνώσκω Ἦδ5 1Π15 ῬΑ Ισα]αΥ Ὡγδαηΐϊηρ, 11 ἰαςε5. [Π6 ᾿ηΠη1ν6, ἃ5. ΠΕΓΘ, 

δηα ποῖ 6 Ῥδυίοιριαὶ σοπϑίγαοίοη ὙΠ] ἢ 15 [Π6 σὰ]6 αἰΐεσ νεῦῦ5 οὗ 

ἀηοτυΐγρ, (ΓΟ, ΤΠπο. 1. 43 γνόντες τοῦτον ἐκεῖνον εἶναι τὸν καιρόν " Ὠανὶησ 

ἀεἰουη6α {Πδἰ [Π15 νγα5 {Πδὶ οΥἹ515.᾽ 

τούτους δ᾽ ὁρῶ. δέ Πεγξ 5 ΠΊΡΙΥ τηδιῖςα (Π6 ἀροάοβίβ, ἂἃ5 οἴῃ ; δῃά 

τηιδί ΡῈ περ]εοίεα ἴῃ {ταηβ]αίίοη. 80. αΑἷ50 μέν τήηδυϊϑ δὴ δροάοβὶβ ἴῃ 

οὗτοι μὲν κακῶς αρονα6. Βαϊ μέν 222 αῤοαϊρεὶ 15 ΠΟΙ Ραγαί ΝΕ] τὰγθ. Βοίῃ 

1.565 ΔΥ6 ΘΟ ὈΙΠΕά, 8ἃ5 Ποῖα, ἴῃ Ηγοά. 11. 42 ὅσοι μὲν νομοῦ τοῦ Θηβαίου, 

εἰσί, οὗτοι μὲν αἵγας θύουσι" ὅσοι δὲ νομοῦ τοῦ Μενδησίου εἰσί, οὗτοι δὲ ὄϊς 

θύουσι. 

44. αὐτούς, “ οὐτξεῖνες᾽ ; οἵ. 8 327. 

45. τοσοῦτον--- Αθηναῖον εἶναι, 1{6γᾺ}}Ὺ “1 ΟὨΪΥ παν 50 ταῦ ἢ 

οἴ γου δ5 Πδὶ 1 πεαγὰ γοιῖ νγεγα δῇ Αἰπεϑηΐϊδη. 

βουλοίμην Εὐὸ ταριθέσοι" “1 σου]ά ννῖϑῃ ἰπαΐ ἃ5 ἸὩΔΏΥ. ἃ5 ἘΝῊΝ 

ΜΈΙΕ σι ἢ 85 γοῖι ἃ.6.᾽ 

46. οἱ δεόμενοι, “γοι Ψῆο περά {Πδηλ.᾿ἢ 
συγκαλοῦμεν, Ατέϊο {αΐατα ; οἵ. 8 24. 
47. ὡς μὴ μέλλοιτο---τὰ δέοντα, “50 (Παΐ νν»ῆαϊ ννα5 νναηίεά τηϊσῃί 

ποΐ Ὀ6 ἀεϊαγεα, θαΐ 6 δοσοῃιρ] 5ηεα.᾽ Τα ραββῖνε μέλλομαι 15 νΕΙῪ ̓ 

γΓΆΥΘ ; οἵ. Τ᾿) ηλοβίῃ. Ῥ. δο ταῦτα μέλλεται “1Πε56 ἀεἰαγδ ἂῖα σοϊησ οἡ. 



ι. 4] ι τὰ ἠαΖυλοϑ: “ΑἹ 

᾿Πιμασίων Δαρδανεύς, Ὀε]οηρίηρ ἴο Τ)ατάδημβ ἰη [Π6 Ττοδά, δηά οἡ 
, 1Παΐ δοςσοπηΐ 5ε]βοίεα ἴο βιοοεαα (Ἰβαγοθιβ, ννἤοβ6 ἴγοορ5 οαπὴβ ἰτοιὴ [Π68 

πουίῃ-νγεϑὶ οὗ Αϑία Μίπουῦ. δ᾽ π}}]}Αυν ἴῃ6 Ατγοδάϊδῃ ΟἸδαηοῦ βασοθϑας 

{πΠ6 Ατοδάϊδη Αρίαϑβ, ἀπμὰ ἴΠ6 Ασομδεθαη Χϑηίῃϊο]αβ 15 οἤοβθη ὈΥ ἢ15 

[6]]ονν-οουπηίγυγταθη ἴο ἰαϊςα {Π6 ρῥΐαοε οἵ ϑοοίαίεβι Μεποη, πονθνθυ, 

ει ΤΠ ββα]αῃ 15 δισοεααεά Ὀγ 6 Αομαθαη ῬὨΠ]6ϑῖι5, ἀηα Ῥγόχϑηιϊβ (ῃ6 

Βοθδοίίδῃ Ὀγ Χεπορθοῃ {π6 Αἰ]ιεπ]δη. , 

1. 

1. ἡμέρα τε---καί, “ἄαν νγὰβ πϑαυΐν Ὀγεαϊςηρ τυλό)2... .᾽ ἘῸΥ [15 
ΙἀἸοιὴ οἵ. 11. 1.7 “1 ννὰβ δἰγεδαὺ δροιί {1|1-πηαγκεὶ {1ηη6---καὶ ἔρχονται 

κήρυκες, τυἦτη: Ὠετα] 45 σδηγα.᾽ 

πρώτος-- Χειρίσοφος, Ὀεοαιιδα (1) ἢς Παά Ῥξϑδβη οἰποία!Πν σοιητη]5- 

ΒΙοηΘα ΟΥ̓ ϑρατιία, Ῥυεηιευ βία οἵ αγεξεςθ, (2) ἢ6 νὰ ρυόθδῦὶυ (Π68 

ΒΘΠΪΟΥ ΓΕΠΊ ΔΙ ΪηΡ σΘΠΕ͵Δ]---δεγλαξο {δε ογεῖν γεηχα 7171. σογόγαί, Δίου 

[πε 5εἰζΖιιγε οἵ (]δαγοῆιβ δηα {πὰ ἰουσ οἰ 5. 

2, ὁπότε-- στερόμεθα, “πον Παΐ ννε τὲ ἀδβριϊνεα ᾽; οἵ. 8 15 νῦν δ᾽ 
ὁπότε---ὁ ἀγών ἐστι. 

πρὸς δ᾽ ἔτι καί, “Δηα 511}} {τ ΠΕ ἴσο. πρός 15 βοιηείϊηθϑ. τιϑεὰ 
Δάνεγθ 1 1} γ, ἃ5. ΠΕ. 

οἱ ἀμφὶ ᾿Αριαῖον, “ Ατίαοριια ἀηα 5 πηρη.᾽ ΒῸΓ [15 Ιάϊοπλ οἴ. 
11. ἷν. 2 οἱ περὶ ᾿Αριαῖον. 

9. ἐκ τῶν παρόντων, 5.{Ὑ1 ΟΕ] “ 5Βἰατίϊησ ἴτοπὶ (Π6 ῥγθϑθηΐ βίαίθ, 

1.6. “ποιν ῃϑίαπάϊηρ [Π6 ργεβεηΐ αἰβίγαβϑ. 

εἰ δὲ μή, ἀλλὰ γε, “ (αἸ]Ἰηρ’ [Παΐ, γεῖ αἱ Ἰεαβί.᾽ 
οἶμαι γὰρ---ποιήσειαν, “ΕῸΓ 1 ̓ πηαρίης {Παΐ (Π νγα ὑγεσα ἰο βατγεηᾶθη) 

6 5ῃοι 4 τεοθῖνα ϑιοῇ ἰγθαίϊμηθηΐς ἃ5 1 ρῥγαὺ ἰῃς σοΐβ τηδυ Ἃδα] ουἱ 

ἴο οὐ ἴοαϑβ. 
ποιήσειαν, Ῥυτε ορίαιϊνα ἀεηοίϊηρ ἃ ψΊ5} ; οἵ. ὃ 6 ἀποτίσαιντο. 

Νοίβ [86 [τεαυδηΐ 56 οἱ ποιεῖν ἀῃὰ πάσχειν ἃ5 σογγο]αίναϑ ; οἵ. 1. 41 

πείσονται---ποιήσουσι. 

4. ὅστις λέγων-- ἠδέσθη, “ἴῃ 45 τιιοἢ 45 (111. ἃ τη ὙΠΟ), νν 116 

ἢδ ννὰβ βαγίησ ἰῃαΐ ἢ6 ννὰβ πεισῇ οι οἵ ἀτδαοα απα ννου]Ἱά σοπηΐ ἴἰ οὗ 

[Π6 ΠΙρῃφϑὶ ἱπῃρογίδησε ἴο ῬΎΈβαυνΘ τ1ι5, γ8ε5 ἀημα ἴῃ σοηπηιπαίίοη οἵ {ἢ ϊ15 

(ἐπὶ τούτοις) ὨΪΏ1561{ 5υγοῦα οαί ἢ ἰο τιι5 δῃηά σανθ τι5 βοϊειηη ρ]θρεϑβ,---ῃα 

Ὠἰπη561} ομβαίβα δηά βεϊζεὰ οὐγ σεηῆθίαὶβ, δῃα ραϊᾷ πὸ γεϑρθοὶ δνεῃ ἴο 

Ζευ5, ΡῬγοίβοίϊου οἱ ϑίγδηρειβ. 

λέγων. Οοηίταβι [Π15 ἱτηροτίδοι ραγίϊοῖρ]6 τ (Π6 δουῖϑδὶ ραγιῖοῖ ρ] 65 

ὙὨΙΟῊ [ΙΟ]]ονν. ΤΠ γεΐίεγεποθ 15 ἴο ΤΊββαρ μου 6β᾽ τειηαυκβ ἴῃ 11. 111. 18, 



48 ΑΜΝΑΔΒΑ.515 177 [4 Ὁ 
γείτων τὴς: Ελλάδος, 1.6. ἃ5 ϑαίγαρ οἵ (τᾶ. ᾿ 
σῶσαι ἡμας. ΤιβοΑρΠοΙη65 Πδα 54] :---ἰ σουηίεᾷ ἱΐ ἃ ἰδάσδη 1 

ὈΥ ΔΠΥ πλθδῃβ 1 οου]α ρῥύανδὶ] οἡ (Π6 Κίηρ ἴο δ]ΐονν τὴξ ἴο β56εηα γοιι βδΐβ 

Ποπης ἴο ατεεσε.᾽ 

αὐτὸς--᾽ααὐτὸς--ΟἀαΣκλτός. ΤΠΕ τι56 οἵ (Π15 ψοτά δἱ {πε Ῥεριπηΐϊηρ οὗ 

[γε 6 βισοαθβϑῖνα οἰδιιϑ85 σῖνεβ σγεδΐ βο] θη} Υ ἴο {ἢ ρᾶβϑασα ; οἵ, θεῖον 

ἷν. 46. 

Δία ξένιον. Τα 5ρβοΐδὶ ουίταρε ἃραϊηβὶ [(Π6 σοά 15 βαρ] αϊηβᾶ Ὀγ 

[η6 ψογάς νῃο ἢ (Ο]]ονν. 

αὐτοῖς τούτοις, ᾿πδίγΓππηθηΐ4] ἀδίϊνα, “ὉΥ {Π656 ΝΕΙῪ τη θδῃ5,᾽ 1.6. ὈΥ 

Ὠΐβ ΘΟ] 55 ΓΔ 665. 
5. ᾿Αριαῖος--βασιλέα καθιστάναι. ὅ8εε Τηϊτοάαποίίοη, ΡὈ. Χν. 
ἐδώκαμεν καὶ ἐλάβομεν πιστά, “(ἴο ψΠΟΙΏ) να σαν δηά (Ποτη 

ΠΟΙ.) ννε γϑοεϊνθα ρ]εάρες᾽; οἷ, ποίβ οἡ 1. 17. 

καὶ οὗτος, “ἐνξῃ ἢε,᾽ δὴ εδἰηρμδίίο τεϑυμηρίίοη οὗ (16 βαυθ]εοί 

᾿Αριαῖος. 

τιμώμενος, “1Πουρἢ ΠΕ ννὰβ θεΐηρ ποποιτγεᾶ,᾽ ηροτγίδος ρδγεοῖρ]α, ἃ5 

λέγων ἀθονε, ὃ 4. Εογ ἴΠ6 σοποθϑϑῖνα 8586 οἵ [6 ραγί!οῖρὶα οἷ. 1. 

10, 22. 
7. εἴτε τελευτᾶν- τυγχάνειν, “Δηᾷ 1{ ἢ6 τιηιβὶ ἀϊς6, 1 νγὰβ τίσῃϊ ἴο 

σοπηΐ Πἰμηβε ΙΓ νου ἢγΥ οὗ {Π6 ποῦ]εϑί δἰιγα δηα τηθεΐ 15 ἐπα ἴῃ 11. Ηδ 

{Πποιρμὶ ἴο ὨΙ1Π1561{:---- ΠῚ να ἢ, ΤΥ πη6 πη] Οὐ νν}}}] θ6 ααϊία ἴῃ Ρ]αςσα. 

1[{1 δὴ Κι]]6α, 1 5411 ΡῈ Κι] ἴῃ 1 αἴζευ. αἰοίγι γι») ὐμέγ ἴῃ ἃ νγᾶὺ 

μουν οἱ τι. Οἱ. Νεῖϊβοῃ᾿β δῆβννεῦ ἴο [ῃοβα ψῇο ὑπὑγρεαᾶ ἢΪπ) ἴο οοπῃοθδὶ 

Πα 5ἴατϑ οἱ ἢϊβ ἴον ογάδεϑ ΠΟ τηδάδ ἢϊπ βοῇ ἃ σοῃϑβρίσαοιιβ τηδτῖς 

ἴου 1Π6 ΘΏΘΙΩΥ :--ἰ 2722 ἀομοη 7 27. ραϊγεαῖ ἐλδηι, αγτὶ «,2 Δογοτῦ 72) τοὴά οἷά 

τυϊέλ {λ67)1.᾽ 

8. αὐτοῖς διὰ φιλίας ἰέναι, |1{πγᾺ}}ν “ἴο ρᾶ55 [ΠγουΡἢ ἃ 5βίαϊε οὗ 
[ΠΘπἀ58}1ρ0 ἴῃ τεσαγά ἴο {Πειη.᾿ (Οἷ. Ῥεϊον διὰ παντὸς πολέμου αὐτοῖς 

ἰέναι “ἴο Ὀ6 αἱ ἀοννηγσῃΐ νὰ ἢ {Πα πὶ,᾿ 8πα 5ορῆ. Ο. Ζ᾽, γ73 διὰ 

τύχης τοιᾶσδ᾽ ἰών “ ραϑϑίηρ (Ὠγοιρῇ 00} ἃ ἰογίαημε δ5 (Π15.᾽ ϑορῆῇ. 

Ἐμεγα τ5ορ δι ἐλευθερίας ἐξῆλθες. 

ὁρῶντας τοὺς στρατηγούς-- οἷακα πεπόνθασιν. ΕῸΣ (πε ἰογηι οὗ 
βαηΐθηος οἵ, 81 {λ|κὲ ἵν. 24 οἷδά σε τίς εἶ “1 πον ἴῃξ66 ψῇῆο μοι ατί.᾽ 

διὰ πίστεως, σαΥίΑΙὨΥ ποί “ ὀδεατδό 977 σοηβάδησε,᾽ ψΠΙΟἢ τηδδηΐηρ 

νου] )ὲ ρίνβη Ὀγ διὰ πίστιν, Ἰχι “ 2722 ἃ δίαίέ ο77 σοπῆάδησα,᾽ {κα διὰ 

φιλίας αθονΘ. ΤΎΔΗη5]Αίθ8 :---ῦ ἡ ῆο 1η [1]] σοππάδησε ραΐ {Παιηβοῖνεϑ ἴῃ [Π6 

ΡονΟΓ οἵ (Π6 Ῥεγβίαηβ. Αῃ εχϑοῖ ρϑγᾷ]]6] 15 [χη :ϑῃηθα ὈγῪ Οδαϑαῦ δ εἰ. 

(Τα. 1. 46 2έγ Μωώδηε 172. σοδέοχιο εἴγειτεγεσεγέος “ ἰΔΊΚΘ ῬΥΪΒΟΠΘΙ5. δἱ 

ἃ. Ποηίεγθιοθ (ἴο νν ]οἢ {Π ΕΥ̓ γε η1) ἴῃ σοπβάδηςα,᾽ Οἱ, αἶβο δι᾽ ὀργῆς 

λων κω 



χ 

δ ἢ ἡ ΜΝΟΖΕ 5. 49. 

Δηά 26», ἐγαηε, ὈοΪ ἀϑεα ΤῸΓ “ἴῃ δηρεγ᾽ δηά Ὀοίῃ τηθδηΐηρ [1εγα}}γ 

“ραββίπρ' Τῃγουρὴ ἃ 5ίαίε οὗ δηρετῖ. 
σὺν τοῖς ὅπλοις, Το ἢ 5 ΤΟΠΡΟΓ ἰἤαη μετὰ τῶν ὅπλων. [ί 

ῬτδοιΙ ΑΠΥ ῬΕΙβοη ῆθδ {Π 6} ΔΙΤῚ5. 85 {ΠἸΒΕΥ Οοιηγα 65 ῆο πᾶνε ϑβίοοά 

{πε ἴῃ σοοά εἰεαά δηὰ ν}}}} ἀο 50 ἃραίΐίῃ ; οἵ. σὺν τοῖς θεοῖς Ὀε]ονΥ» 

11. ἱ. 12 σὺν τούτοις ([Π 656 ΔΥ1η5) μαχούμεθα. 8586 ποίβ οη ὃ 15. 

ὧν τε---ἐπιθεῖναι αὐτοῖς, “ ἴο ᾿ηΠϊοῖ ρα ΠΙΒπηεηΐ ἀροη {Π6πὶ ἰογ {Πεὶτ 

ΟΥΙΠ65.᾽ 

πτάρνυταί τις. Νοίς (αἰ ἃ 5η662Ζ6 ννᾶ5 ΟἸΪΥ ἃ ροοά οἵήβῃ ἴῃ 30 ἴατ 

85 ἰΐ οοουχίεα 1 σοπποχίοη ΜΙ ἸΟῪ ογαβ ΟΥ̓ Οἰγουτηβίδηςσαϑβ; οἵ. 

(δία]]ι5 χὶν. 6 4:;20» αἐχίγαηε φἰθγγτῖξ αὐῥ,οδαζ]07167722. Τονα 5ηθεΖεά 

δι ὈΪεβϑίηρ ογὲ ἐλ γίρλξ᾽ ([ῃ6 ᾿πο]τΥ 5146),--ῖ μετα ἴοο δου ᾿ποϊῪ τνοσχάς, 

ἃ5 ἴῃ ΟἿ ρᾶββθαρε ἰῃ6 5η66Ζ6 ΟοΙη65 11] 6] ον δἰ [Π6 ἸποῖτΥῪ ψνοτά 

σωτηρίας. ϑιιεοηίηρ νγὰβ τεραγάβα δἃ5 Δὴ οπλδη δνϑῃ 1 ΕΗ ΟΠΊΘΥῖς {{Π1685 ; 

6.. Οα. ΧΝΤΙ. 543. Μεγ Ῥεμαορα 58γ5 “ϑεαϑὶ ἰμῃοὰ ποῖ {Παΐ ΤΩ 50ῃ 

5η66ΖΘ4 ἃ ὈΪ]Ε5βϑίησ Οἡ δὐΘῪ ψοτα ἢ 

,, 9. σωτηρίας--σωτήρος-- σωτήρια. (. Ζα)αΐίη6 “4 γ11οΐοογν χὶ. 68 

οὐδὲ λέγει Ζεῦ σῶσον, ἐὰν πτάρῃ “δῃὰ ἢδ ννοηῃ᾽ 58ὺ Οδοαΐ ὀΐοδς γοῖς τ Ἦξ 

5η66Ζε5.᾽ [{ νψὰϑ βῃρροβεᾶ {παΐ ἃ 5η66ΖῈ ννᾶϑ δῇ οἵἴῆξβῃ βεηΐ Ὀγ Ζειβ (ῃ8 

ΘΑνΊΟΙΓ. 

οἰωνός, “ΟΠΊΘη,᾿ 501 Ε1Ὺ “ θΙγᾶ᾽ ; Δρρεαζδῆσεβ οἱ Ὀἰγάβ θείη (Π6 
ΟΥ̓ΔΙΠΑΥΥ ΟἸΊΘΠΒ ; 50 [ἰὴ αρ526λ 15 σοηἰταοίεα ἴογ συΐζσζέχ. (ΟἿ, τ{π6 

ΠΟΌΪΕ νοτάς. οἵ Ἡδοίου, βοογηϊησ ἰἢ6 οἴηθῃ {πγη]5η6 ἃ ὈΥ δῇ ΘΔρΊ6, 

72. ΧΙΤ. 243 εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης “τῆς ομθ ᾿εβί ομΊθη 

15 ἴο πσῃϊ ίογ [δι που]. ΑὐἹβίορμδηεδβ τηδῖςζεβ ΤὩΘΙΤΥ ὌΝΟΥ ἴῃς τι56 οἵ 

{Π6 ννογά ὄρνις ἴογ 411 Κιπβ οἵ οπιθῆβ, δῃά ϑαγ5 (877 720) πταρμόν τ᾽ 
ὄρνιθα καλεῖτε “ἀπά γοι (4]] ἃ 5η66ΖῈ ἃ Ὀϊγὰ,᾿---α σοοά 1Π]υβίταϊτίοη οὗ 

ΟἿ Ῥᾶββαρα, 

εὔξασθαι---κατὰ δύναμιν, “ἰῃαί χα νον ἴο βδοιῖῇοθ ἰο {Π15 σοά 

{Πδηϊ -οἤδπξυιηρε ου οὐσ ργεβεσνδίίοη ΠΕΥΌν ΕΓ ψψὰὲ ἢγοὶ γεαοῇ [ΠΙΘΠΑΪΥ 

[ϑυγιίουυ, δηα {παΐ αἱ (ῃ6 βϑαπὶθ {ΠΠὴ6 νγ6 τηδ]τα ΔηοίΠΕΥ νον (συν-επ- 

εὐξασθαι) ἴο 5αογίῇοθ αἶἰθο ἴο (Π6 τεϑί οἵ ἴΠ6 σοάβ ἰο με θεϑίὶ οἵ οι 

ΔΌΙΠγ.᾽ Τὴ νον νγὰβ ραϊὰ μα {ΠΕΥ τοδοηῃφᾶ Τγαρεζιβ οὐ {πα 

ΒΌΧΙΠΘ ; 566 ΙΓ. Υἱ11. 25. 

ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. ΤΠε ἴὈΥΠΊ5 οὗ [Π6 Οτεεῖς οἰ ἰ1ΖΘη- ββθυ ὉΠ165 

ΔΥΘ Ῥγαβευνϑά τη {Π6 πηεείηρϑ οἵ {πΠ6 Τεη ΤΠοιβαηά, ῆΟ τα ἃ νγαπ θυηρ' 
ΡΟΙἾο4] σου η1Υ. Τα [Ο]]οννησ ραββασε ἔγοπὶ γ᾽ ΗΟ] ηλ᾽5 γθοθηΕΥ 

ΡΌΡΠΙ5η64 ΗβίουΥ οἵ Οτεθοα 15 ἃ ροοά σομπηπιθηΐαΥ οἡ ἴπ6 ρῥγεβεπὶ 
σμαρίοθυ :- τὰ 15 νου ΠΥ οἵ ποίβ (Πα δῇ Αἰμεηΐδη ἱκερὶ {πθηὶ ἰορείπου; 

δηὰ με ἀϊά 1 7722 ρεγιτεῖηι6 ΟΥγδοξ γασλϊον ὧν 106 ὀχαηιῤίε ὁ Ψϊς οτῦ 

Ε. ΧΕΝ. 111. 4 



ν 50 «ναβάδ σι 
2εγοοαί δγασδην αγιαἱ ὅν ὦ 270267 τ|56 97 ἐλ6 αγέ ο77 5σῤέεελ.... ΤΏεβα 

ὨΘΙΌΘΏΔΙ65 ννΕΓ6 ὈΥ ὯΟ τηθδῃ8 {Π6 τηοταὶ] ἤοννοὺ οὗ [Π6 ἡδίϊοῃ ; δηᾷ 1 ἃ 

σἤδησα οοἸ]θοίίοη οὗ τῇθῃ [πὸ (ῃ15. θεπανεα ἴῃ βσἢ δὴ ΘΧΕΙΏΡΙΔΥΥ 

ΤηΔηη6Υ, ϑγηδί τηἱρῃΐ ποΐ ΡῈ ἐχρεοϊεα ἔγοην (ῃΠ6 ἀὐεαῖκα ἂἃ5 ἃ ψΏΟΪΘ, 1 

{ΠΕῈΥ ψεγ6 ΜΜ6}}] 1εα ἡ ἹΠ6 Ἀδίτθαΐ 15 αἰδὸ ἃ ργοοῖ {παΐ ἀξιηοουδοῦ ννγᾶϑ 

ΑΘΓ 411 [ῃ8 Ῥεβί οοῃβϑίιαςοὴ ἰοῦ {π6 Οτεεῖο;; 20. 2, δεἰν-γ 6. 4127,δαἱ 

οὐδαϊϊόγιςό, δεσγεα ὧν ἦέ ογαϊογίεαξ ῥοτυθ7 οΥΓ α7ὲ θη 6γ,ρείϊς 72472, τὐσας ἐ}έ 

δαῤναξζίογε οὗ {66 771: 7 Ποτδα,ια." 

ἼΟ. ἐτύγχανον λέγων, “1 Παρρεπεά ἰο ᾿ὲ ϑβαγίηρσ,᾽ “1 νναβ Ἶι5ι 

βαυϊηρ,᾿ ΜΉΘ [1 νγὰβ ᾿ηἰθυγιρίθα ὈΥ [Π6 5η66Ζ6. 

οὕτω δ᾽ ἐχόντων. ΤΠ 5Ξαπὶ6 αἰ ΠΠΟΌ]Υ δῖϑεβ μετα ἃ5 ἴῃ ἰ. 40. 
11. ἔπειτα δέ, Δηϑιννειηρ ἴο πρῶτον μέν αὔονεΕ. ὙΤΠδ ρῥδγεηίεβὶ5 

ννΠ] ἢ [Ο]]ον5 ᾿πίογσαρίβ [Π6 σοηδβίχαιοίοη, δηᾶ σαιι565 δὴ αϑαςοζιζογ. 

ἀναμνήσω --ὑμᾶς -- κινδύνους, ἀου]6 ἀοοιιδαίϊνα ; οἷ, ἱν. 2. 
ἐλθόντων Περσῶν, {πε ἤτϑιὶ Ῥεγβίδηῃ Ἴχρεάϊιίοη ἀραϊηβδὲ αγεεοα ππάδυ 

Π.δ(15 δῃα Αὐΐίδρῃογηθβ, ἀεἰβαίεα δ Μαζαίῃοῃ 400 Β.6. 

παμπληθεῖ στόλῳ, “1 ἃ ΝΕΙῪ ἰαῖρε ἰογοα. ΕῸΥ (ἢ15 ἀαίϊνε οἵ 

Δασοιηρδηϊηλθηΐ οἷ. 11. 11, 12 ὀλίγῳ στρατεύματι ἐφέπεσθαι “ἴο Ραΐϑιια 

νἹ ἢ ἃ 5114]] [οτοο.ἕ 

ὡς ἀφανιούντων, “᾿΄ηἰοηἀϊηρ ἴο τηαῖκα ΑἰΠδη5 αἀἰβαρρβαῖ, ἰο ὈΙοὶ 1 

ουΐ οἵ (ῃεΞ πδᾶρ οἵ ἄτεεςσεα, ' 

αὐτοὶ ᾿Αθηναῖοι, “Αἰ ΠομΙΔη5 ΑἸοπα.᾽ Νοίϊςε [Πδΐ {Π6Ὶ6 15 ὯῸ δυο] ε 
ἢ ᾿Αθηναῖοι. Ἐσογ [Π6 Ια]οτηαίϊο τι56 οἵ αὐτός οἷ. Ατὐβίορῃδῃθβ “ε΄. 

504 αὐτοὶ γὰρ ἔσμεν “ ἴοΥ γα τα ὈΥ͂ Οὐ 5 6]νεβ.᾽ 

ἐνίκησαν, {ποιρὴ ΠΥ Πδά ΟὨΪΥ τοίοοο ποθ ἀρδίηϑί 80 ΔΙΙΩΥ͂ οὗ 

ΟΥ̓́ΕΙ ΙΟοΟ,ΟΟο. 
12. εὐξάμενοι---ἔδοξεν αὐτοῖς, 4ῃ αγιαςοζμίλονγε ; ἴῃ 6 ρατίϊς!ρ]6 Ὀεϊησ 

σοηϑίτιιοϊεα 85 1 ἃ ρεύβοῃδὶ νϑὺρ “ἴῃ ν ἀεδίθυ μη ᾿ ννὰ5 σοϊηρ ἴἰο (ο]]ονν, 

1ηϑἰεδα οὗ ἔδοξεν αὐτοῖς. 

ὁπόσους ἂν κατακάνοιεν. Αςοογάϊησ ἴο {πε ΟΥΔΙΏΔΙΥ 5υπίαχ, ὁπόσους 

ἂν κατακάνωμεν (΄ ἃ5 ΤΏΔΩΥ ἂἃ5 νγὰ [{1}] ἴῃ ογαΐζίο γεεία νγου]α ὈδοοΙη8 

ὁπόσους κατακάνοιεν ΜΥΜΏΘη {πγηεΩ τηΐο (Π6 οὐδψμα. αΐ βομγδί! πα, ἃ5 

ἤεγθ, Ἵηευ {πε πηοοά 15 ἀπαθ ος [Π6 ἄν ταιηδῖη5. Οἵ, 1. ἵν, 9 νομίζων, 

ὅσῳ μὲν ἂν θᾶττον ἔλθοι.. 

χιμαίρας. [Ι{ 15 ται. {[πΠαὶ (Δ ]]ΠἸπλδοῆ5, (ἢΠ6 ΤΠ ΥΤΤΩΣ ῬΟΪΘτμΆτΟΙ., 

γονεα Ρείογτθ [Π6 Ὀαΐ16 οἵ Μαγαίβοῃ (μαΐ 6 νου] βαούιῆοε ἴο (Π6 

σοάῆξβ5 Αὐΐθμη8 ΠΕ [6 Ὶ5 ἃ5 ΠΠΔΗΥ͂ ἴῃ ΠΌΠΌΘΓ ἃ5 {πῸ Ῥειβίδῃβ ΨηΟ 5Ππου]α 

Ὀε 5]1αἰῃ. ϑίποβα ἴποΐὲ πη ὄοοο ψεῖὰα Κι]]6, 6 οουἹᾶά ποί οδίδιη 

βαποίθης Πειίουθ ; 580 6 ϑδοηβοεά ρσοαίβ ἰηβϑίθδαά. ΑἈπμά Ποῖ οὐΓ 

Ρᾶββδασα ἰξ ἀρρβᾶῦβ (δι ὄἜνξὴ οὗ {Π686 ἐπουρῇ σγεῖα μοί ἐουποοηλίηρ ; 

“ἢ 
Ὰ ΟΝ Ἐξς τ 

-ὦ οι οὐ 



πι 17} ΔΟΤΣ-5. ει 

ὉΠ1655 (ῃἰ5 ας ἃ Ῥίοιι5 Ποϊΐοη ἴογ [ῃ6 βϑία]]ϑητηεηΐ οὐ δὴ δηηιαὶ 

βδοῦῆσε ἴο βδίϊϑίν [Π6 πδίϊοηδὶ νδη]Ύ. 

ἔτι νῦν, αἰίεγ [Π6 Ια ρ56 οἱ 00 γϑδῦϑ. 

13, τὴν ἀναρίθμητον στρατιάν, ποτα (Πα ἰννο δηᾶ ἃ Πα] γα] ΠΟ 

50] 4165, δοοογάϊησ ἴο (ἢ δϑίηδίς οἵ ΗἩδγοάοίιβ, Ἂχοϊπάϊηρσ οδΡ 

(ο]]οννεῖβ. ὍΤῆαδ ᾿πϑουὶρίϊοη σοιηπλεηηογαίϊηρσ ἴῃο56 ΨῆΟ [6]] αἱ Τεχηο- 

ΡῬΥΪδΔῈ σανε ῃΠε πὰ 6 Ὑ 85 ἰἢγθα τ] 10} 8. 

ἐνίκων, 1ΔἸομηδίϊο, “ΤΕΥ γε Ὲ ΟΟΠ ΙΘΙΟΥ5. ΟνοΥἦ᾽ ; 566 ποίθ Οἢ 1. 2 

δΔηα οἵ. 8 τ4 ἐνικᾶτε. 

κατὰ γῆν, ΡΙΑΤΑΒΑ, 470 Β.6. 

κατὰ θάλατταν, ΔΕΤΕΜΙΒΙΌΜ, 48ο Β.6.; ΚΑΙΑΜΙ5, 48ο0 8Β.6.; 
Μγυοαιβ, 479 8.6. 

᾿ ὧν ἔστι-- τρόπαια, “Απά οὗ {Ππε656 {Π]|ηρ5 1ἴ 15 ΡΟΒβ510]6 ἴο 566 ρτοοίβ, 

γ1Ζ. (Πς6 {τορ ἢ Ϊ 65. 715 56 οὗἉ ἔστε 15 σογηποη ἴῃ Χεπορἤοη, 6.5. ὃ 30. 

τοιούτων-- προγόνων, “5.10}} ἴα (Π6 ἀῃησθϑίουϑ ποτ νοι γοι σοπλε,᾽ 
--σεηῖϊίνε οἵ οΥτἱρίη. 

14. οὐ μὲν δὴ- ἀφ᾽ οὗ, “1 Δ΄ὴ ποί οἵ οουτ5ε σοϊηρ ἴο 58Υ {παΐ γοὰ 
8ΔΥ6 αἰβργασίηρσ {Πε. Οἡ (δ σοῃίγαγυ, 1{ 15 ποῖ ἸηΔηΥ ἀΑΥ5 51η66....᾽ 

ἼΠε τείεγεηςε 15 ἴο {Π6 Ὀδί{16 οἵ (πμηᾶχᾶ. 

πολλαπλασίους ὑμῶν, “ΤΑΥ͂ {165 Τηογα Ὠππθγοιβ ἴΠδῃ γου.᾽ ΤῊΣ 

σΘΏΙνΕ 15 510}114Υ ἴο {Πδΐ αἰζεσ σοτηραγαίϊναϑ δηα οἱἤοὺ ννογ5 ἀβηοίϊηρ' 

ΑΣ ει α πὶ τ: 

15. νῦν δ᾽ ὁπότε- ἐστι. (, 82 αηὰ νῦν δὲ ὁπότε---ἔχετε (ηοχί 

ΒΘΟΙΙΟΏ). 

πολύ, ἰο 6 ἰαἴκοη ψ ἢ καὶ ἀμείνονας καὶ προθυμοτέρους, ἴγοτα ΜΘ 
11 15 ϑεραταίβα ἴῃ οὐ ογ ἴο σῖνε σγξαῖευ ΕΠ] ΡΠ αβ515; οἷ, 1. 22. 

16. ἄμετρον, ἃ ριεαϊοαία, “5εείηρ τας {ΠΕ6Ὶ ΠΏ ΕΥ 15 πηδαβαγα- 

655.᾿ 
σὺν τῷ πατρίῳ φρονήματι, δῇ τιητιϑιια] τι56 οὗ σύν. ΤΠΪ5 ἜΧρυ ϑϑίοῃ 

(αν ποτα ἔοσοῖ ]6 ἔπαη (Π6 σομληοηρίαςα μετὰ τοῦ πατρίου φρονματοΞ) 

ἀβδηοίεβ {Πα ἐλ οῖ7 5 2171} ἐς ατὰ αὐἱζν 171. ὀαέέίο, τγαοτα Πα ἃ τηδίοῃ ἴον [Π6 

Ποβίβ οἵ [ῃῆ6 εηξεῆγ. (ΟἿ. 11. νὶ. 18 οὐδὲν μετὰ ἀδικίας, ἀλλὰ σὺν τῷ 

δικαίῳ καὶ καλῷ, ψν]Πεγα (Π6 οοπίταρι ᾿)είννεθη (Π6 ἴννο σοηβίγποιοι5 

15. γγ0ὲ}}] Ὄχθιρ] ῆεα. 866 αἷθο ποίβε οἡ 8 8. 

17. μηδὲ μέντοι--φεστήκασιν, “Νοῖ γεῖ σοηδίου (Πδΐ γοὰ Πᾶνα 
[15 δ5 ἃ αἀἰϊβααναηίΐασε, νὶζΖ. ἱπαΐ ἰοβα ὴΟ ψγεγθ [ουμηθυν αὐγαγεά 

ΟὨ γοῦ! 5Ϊ46 ἤανα ΠΟῪ ἀοϑογίϑα γοιι.᾽ 

τοῦτο μεῖον ἔχειν εἰ. Ἴδε εἰ ἰ5 Ἰά4Ἰοπταῖίς ; οἷ. θαυμάζω εἰ...“ 1 

ΟΠ ΔοΥ {Παΐ,᾿ ἀγανακτῶ εἰ..." 1 ἀτὰ ἰμάϊ!σηδηΐ {Παϊ.᾽ 

οἱ πρόσθεν---ταττόμενοι, 65 ρα6οίΑ}} } Ατίαειιβ δῃα ἰς Αϑίαίίς ἰτοορ5. 

«---2 



ἍΠΕ 

ἔφευγον. Μαιῖ [6 οτος οὗ {π6 ἱπιρογίδοί, "ΠΕΥ σγο τα ΤῸΥ τὰπηϊηρὶ 

ανναυ,᾿ “ΤΠ δΥ νεῖα ἀϊβροββα ἴο τὰ ἄνναυ,᾿ 1.6. {ΠῈῪ γνεσα, ἴῃ πε ννοσάβ οἵ 

ἴῃΠ6 πεχί ββηΐθῃοθ, ἤθη γεδαγν ἴο βεῖ δῇ δβχϑῆρὶ]ε οὗ Πιρῃί. ΤΏΉΡΙΘ 15 ηῸ 
ηξ6α ἴο τεαά ἔφυγον, ἃ5 5οιὴη6 Ὧο. ἱ 

γοῦν, “αἱ ΔΗΥ ταῖς, οἰΐδῃη :ηἰτοάμοας ἃ ϑρεοὶδὶ 1]]υϑἰγαίίοη οὗ ἃ 

ΘΘΠΘΓΑ] βἰαίεπηθηί. (ἢ. Τῆμσο. 1. 2, ΏεΙα, δἰζευ ἰαγίησ ἀἄοννῃ βοιὴδ 

ΘΘΠΘΓΑΪ ὈΥΪΠΟΙΡ]65 αυοὰέ ομδηρδβ οἵ ροριυϊδίίοῃ, {Π6 ΠΙβίουΔἢ 58 Υ5 :---τὴν 

γοῦν ᾿Αττικὴν ᾧκουν οἱ αὐτοὶ ἀεί “Αἰίΐσα αἱ 411 ενεπίβ νὰ αἰννδὺβ 
1ΏΠΔὈΙΕα ὈΥ {Π6 ϑ8πι6 τᾶρε.᾽ 

18. οἱ μύριοι ἱππεῖς. ΤΏ τιδεὲ οἵ [πε ἁυίϊοϊα ἤθγα 15 Ἰάϊοιηδίίς ; 

οἵ. 1. 32. Πα 5ἰαϊδιηθηΐ 15. ἃ φξηδγαὶ οὔθ, δηά ἃοδββ μοί σείεγ ἴο {Π6 

ΠαΡΕΓ οὗ ἴῃ6 Ῥαδύβίδῃ οᾶναὶγ. Τγδηβὶαίθ, “ὦ (ποῖ 216) ῬοαΥ οὗ 

1ο,Οοο σαν ΔΙΓΥ.᾿ 

γίγνηται, “15 ἀοηεα.᾽ γίγνομαι 15 οἴζξη 564 85 ἴῃ ραβϑβῖνβ οὗ ποιέω. 
19. πολὺ-- ἀσφαλεστέρονυ, οἴ. 8 15. 
ἐπὶ γῆς βεβηκότες, “ΨΙῊ ἔδει ἤγ]γ Ρῥ]απίθα οἡ ἴΠ6 στοιηᾶ,.᾽ ΤΠ6 

Ῥετίδος ἤεῖε ἀδηοίεβ ἃ ἰδϑίϊηρ σοῃα!τ]οὴ ΟΥ̓Δί(ὰ46, ἃ5 ορροβεάᾶ ἴο 

βαίνοντες “ναϊκίηρ.᾽ Οἱ, εὖ βεβηκώς, τΑρίΔΡ ΠΟΥ οα]]γ, “οη ἃ φροοά 
[οο(ἱηρ.᾽ Ιῃ ΗοΙΊΘΥ ΘϑρθοΙδ] ]Υ ἸΔΩΥ Ρεγίθοίς ἀδηοίβ ἃ ϑίδίε, ε.05. 

κέκμηκα “1 αὐτὴ ΜΕ δΥΥ,᾽ τέτηκα “1 δὴ νγαϑίϊηρ,᾽ ἔολπα “1 Ὠορε.᾽ 

20. τὰς μὲν μάχας θαρρεῖτε, “γοι! ἅτε σοπβάεηϊ ἀρουΐ Πρπίησ, 

δοσιϑβαῖϊνε οἵ γϑίδγεποα ; οἷ. Ηοιμοσ Ομ. Ν111. 107 σὺ δὲ θάρσει τόνδε γ᾽ 

ἄεθλον “ Ὀε οἵ φοοά πρατί ἀροῦὺί {Π15 σοηίαβϑί.ἢ 
τοῦτο ἄχθεσθε, “γοι δἴἵὰὲ δηπηουεα αἱ ἰἢ15.᾽ τοῦτο 15 ἃ οοσηδία 

δοσαβαίϊνα ᾿ι8ε4 αὐγσεγόἑαζίν, 1.6. ἴο ἀδῆηε (Π6 δοίίοῃ οὗ [6 νεῖῇ. 80 

οἴΐϊβῃ ἴῃ Ἡομηδυ, 6.Ρ. τόδε χώεο “Ὀξ6 ΔηρτΥ αἱ (ΠΪ5,᾽ τό γε δείδιθι “Ὦανα 

[15 ἔβαν, τάδε μαίνεται “ ἀοε5 [Π656 πηδά δοίϑ5.᾽ 
ἢ οὗς ἀν--κελεύωμεν, “οὐ (ἴΟ ΕἸΩΡΙΟΥ 85 σα ϊ}465) ΔηΥ οὗ [Π6 παίϊγεβ 

νψγῈ οδῇ σδίοῃ απηα ογάεγ [Ποτὰ ἴο ἰεδά α5.᾿ 

περὶ ἡμᾶς ἁμαρτάνωσι, “τηα]τα ἃ τηϊδίαϊκα ἴῃ Οὐἱἵ οαβα᾽: οἵ, 1. ἷν. 8 
κακίους εἰσὶ περὶ ἡμᾶς (γγοῖ58 1π ἄδα!ησ ΜΙ 15) ἢ ἡμεῖς περὶ ἐκείνους. 

2, τὰ δὲ ἐπιτήδεια-- βούληται, “Απά 45 ἴο ρῥτονίϑίοηδ, (οοὨ 5461) 
ΘΙ ΠΟΥ 1{ 15 Ὀείίεγ ἴο ρυγομαθα {πθηὶ ἔγομλ {Π6 τηαγκαὶ ΠΟ (ΠῈ 

Ῥειϑίαηβ υϑεᾶ ἴο ρζονῖάς---5Π181}1 τηθαϑαγεβ [Ὁ τ ]Οἢ ΠΙΟΠΘΥ---ν, ΜΙ Πουΐ 

Ἔνθ ῃ (Πϊ5 (ΠΟ 60) ἴο ΡΔΥ ὙΜ| ΔῊΥ ἸΟΠΡΟΥ, ΟΥ̓ ἴο 5εῖζα ἔπϑῖὴ ουύβεῖναϑ, 1ἔ 

νγ6 σαΐη [ῃ6 ὈΡΡΕΙ Παῃά, δ ρΡ]ουηρ ΔΗΥ Ἰηδαβαγα {Πδΐ εδοὴ τηδῃ οΠοοβαβ.ἢ 

ἦς, αἰἰγαοῖεα ᾿ηἴο ἰῃς6 οᾶ56 οἵ [15 αηίεοβάξηϊ ἀγορᾶς. ΓΙ. 1. 6, 11. 21. 
μικρὰ μέτρα, ἴῃ ΔρΡροβι(οη ἴο τὰ ἐπιτήδεια. 

ἀργυρίου, σεηϊίνε οἵ Ρχςσε ; οἵ. 1. 20. 
22. ἄπορον, “ἃ ἀ:ΠΠου}{γ ᾿; οἵ. Νιηγρ. 2 εἰ. 1]. 80 ἐγάοίο ἤέῤτέδ οἐαὐ ιν, 

Ἷ 

ε2 4ΜΝΑ484.575 ΠῚ’ 



π. 247 τ τ Ὁ 7). ᾿ 
᾿ διαβάντες. ΗῈ ἰ5 ΔΙ]ἀϊηρ ἰο (1) [μ6 Επρμγαῖεβ ψνῃῖο ἢ {ΠΕ Υ ογοββθα 

αἱ ΤΠαρβδοιιβ, (2) ἴῃ6 ΤΙρτῖβ νοἢ [Π6ΥῪ οτοβϑεα Ὀείογα γϑδοῆϊηρσ ΟΡΙ5. 

566. Μδρ οἵ Κουίδβ. 
σκέψασθε. βάρβαροι, “(ὐοηβ᾽ε, ψΠΕΙΠοΥ δἰζευ 411 [Π6 Ῥαυθαυδηβ 

Πᾶνα ποΐ ἴῃ [15 δοΐεα ὑβα]]ν (καί) ὙΘΥΥ λων ἢ ΤῊς ἘΣ ΠΡΊΙ5η 1α]οπ 

Τεααίγεβ. [Πη6 1πηβϑυίοῃ οἵ ἃ περαίϊνα. 

εἰ---ἠὧσι, ἰῃς τεαάϊηρ οἵ {πὸ Μ595., ἃ νει Ὺ ππιιϑααὶ οοῃϑβίγαοίοη ἴῃ 

Αἰ ς ατεεῖς, ᾿πϑίθαά. οἵ {πΠ6 ογάϊμαιυ ἐὰν ὦσι. Τὶ 15. ΄αϊῖε σομηηοῃ ἴῃ 

Ηοτηου δηΐ, τ να αύα ἴο ἰγαϑδί {πεῸῈ Ὀεβὲ Μ595., 1 ϑδαγνίνεα ἴο ἃ 5114]] 

εχίεηί 1ὴ Αἰο. ΘΟΡἤΟΟ]65 Πδ85 1ῃ6 σοῃβίγιοι ἢ 56 νῈ 8] {ΠΠὴ65; 6.5. 

Οαΐ. (οἷ. 1442 δυστάλαινά τἄρ᾽ ἐγώ, εἰ σοῦ στερηθῶ “Ἰ[ 1 δηὶ ἀερτῖνεά 
οὗ γου.᾿ [Ι͂η ΤΠυο. νΙ. 21 (6 Μ95. ρῖνε εἰ ξυστῶσιν αἱ πόλεις “1 τς 

ΟἸΕ165 σοι Ὀϊη6.᾽ ' 
προϊοῦσι, “ΙΟΥ πηεη δαἀνδηοίηρ,᾽ 1.6. “1 να δἀναηοε᾽; οἵ. 1. 28 

συνελόντι δΔῃᾷ ν. 6 πειρωμένοις. 

23. εἰς δὲ---διήσουσιν, “Βαϊ 1{ (Π6 τίνειβ δὰ ποῖ σοίηρ ἴο 1δὲ ἃ 

Ρᾶ55....᾽ Οπ δε [αἴατα ᾿παϊσαίίνα ἴῃ (Π6 Ρῥγοίαβιβ οὔ ἃ σοῃαϊοηδὶ 

Βθηΐθηοα 5686 ἱ. 12. 

ἡμῖν γε, ερΠαίΐο, “τυς αἱ ΔῊΥ ταῖβ,᾽ νυν βαΐθνθυ πλὰὺ Ὀ6 [πΠ6 οαβα ἢ 

οἰμεῖθ. 

ἹΜυσούς.--[Τισίδας- - Λνκάονας. ὅε6. Μὰρ οἵ Κουίε. ΤΕΥ ψγετα 
ἃ γτείπαοίουυ ρεξορίθβ, Καρί ὑπάδὺ νϑῪ ἱπηρογίεοίς σοπίσοὶ ὈΥ (ῃς 

ατεαὶ Κίηρ, {πεῖν ποιῃΐηδ] βαζΖαύαϊη,. 

τὴν τούτων χώραν, 1.6. οὗ [ῃ6 Ῥεγβίαη5Β. ΤΠε ἰγαηϑιτίοη τόσα (ἢ ς 

Κιηρ ἴο ἢὮ]5 ΡΘΟρΙΘ 15 ααἰϊΐα ἃ ἡδίιγαὶ οηΘ. 

24. καὶ ἡμάς δ᾽ --οἰκήσοντας, “ε5, Δηα 1 5ῃο]4 Πᾶνα βαϊα {παὶ 

να οὐρῃί ποί γεῖ ἴο πηᾶῖκα ἴἴ οἰδαῦ [Παΐ ννγαὲ πᾶνε 5ἰαγίεα ἰοῦ ποπλθ, Ὀὰϊ 

ἴο τῇᾶΚθ ργθραγδί:οῃβ 85 1{ τηϑδηϊηρ ἴο βδεί(]16 βοιηθνῃεῖα οἡ ἴΠ6 βροί.᾽ 

ΤῊΘ ρῥτοίδϑιβ ἴο ἂν ἔφην 15 νἱγίι δ! }Υ οοπίαϊπβα ἴῃ ἀλλὰ γὰρ δέδοικα, 8.25; 

1.6, 41 5ῃο11]4 Πᾶνε 54, 27. λαά γιὲ 7εαγεα." 

αὐτοῦ πον οἰκήσοντας. ΤΠοΙΘ ἀγα βθνογαὶ ᾿παϊοαίϊίοηβ ἴπ Βοοῖς 11. 

{Παΐ, "είογαε {Π15, [πΠ6 Ῥευβίδηβ ὑγεῦα νΕΥῪ πούνοιβ ἀροῦί [Π6 ΡΟΒΒΙ ΠΥ οἵ 

[πΠ6 ταεὶς5 βϑίιησ ἴῃ (ἢς το σαγάθη οἵ Βαθυ]οηΐα. Χαπορμοη ἴοο 

νγὰ5 Ὑ0611 αὐναῦα (ῃαΐ ἰῃ6 εξ ΤΠοιβαηα ννεσα “ὁ ϑ ΠΟΙ ΉΓΠΥ πυχήσσοιιβ 

Δη4 νγ6]]-οὐρϑηϊβθα ἴο ὀφεοῦθ αἰ ογ1.6 α εἴΐν ννεύενευ {Π6Ὺ τηϊρῃΐ οἤοοβα 

ἴο 56{{16.᾿ 

πολλοὺς δ᾽ --ἐκπέμψειν, “Απὰἃ ἢ6 ψοι]ά οἷν {Ππδῖὴ ΤΠΔΠΥ Ποϑίαροϑ 
{παἰ Π6 νχοι]ά βεπᾶ ἐμεπὶ 5αία ουἱ οὗ [Π6 σοιηίγΥ ψἱποὰὲ σα]]6, ἀγα ἀπά 

Ὦδ ννου]ᾶ τηδῖκα οδιταρο- τοδαάβ ἴου {Ππϑηὴ ἰοο." 

τοῦ---ἐκπέμψειν, σεηϊῖνε οὗ (ῃ6 οὈ]εοῖ, ἀδρεπάϊηρ οα ὁμήρους, 1.6, 



54 ΑΜΝΑ24515 11 [π. 24: 
ἐΘΘΟΌ ΓΙ [165 ἴοσ ἢἷ5 ᾿Ἰπἰθηςοη οἵ βεπάϊηρσ {πε πὶ οὐἱ.᾽ ΟἿ, 1. 18 φόβον τοῦ 
στρατεῦσαι. Ν τς 

ἂν-- ἐποίει, εἰ ἑώρα, “πε ψου]α ποτ Ὀ6 ἀοίηρ, 1 ἢδ νγεσύε βϑοίηρ,"-- 

{π6 ᾿πηρετίεοι ἤθτα ἀδποίϊηρ σοπίϊηποιβ δοίίοῃ [ἢ 27.656721{ [τ6. (Οπίγαβί 

ἂν δοίη ἀΌονε, ψνοἢ 15 ααϊ6 ᾿πἀεπΠηϊία ἃ5 ἴο {1π|6, δηᾶ 85 ἴο οἱζ- 

ΟαΠπηδίδποαβ 8150, ἃ5. ΠῸ Ῥγοίαϑβὶβ 15. Ἔεχργεβϑβϑά. 

τρισάσμενος. ΔΥΠ) (η15 σομηροιπα οἵ, τρίσμακαρ “ ἴτίς6-Ὀ]εςί,᾽ 

τρισκακοδαίμων " [ὨΓ]σ6- ΠΗ] πο γ,᾿ τρισκατάρατος “ [χ]οΘ-ΔοοσιιΓθ6 4. 80 

Αἰ5οὸ ἴῃ 1 αἴΐη; 6.5. ΡΙδαίαβ, “1 2ἦ, 633 τ1011 747 5εα] ἐγ1727, “ οὶ τΈΓΕὶῪ ἃ 
(Πϊοῖ, θαΐ δὴ διγαηΐ (16 (.᾿ 

25. ἀλλὰ γάρ, “ΠπΠονενετ.᾽ ΤΠεῖα ἰβ ΠῸ περάᾶ ἰο βιρροβθ 8ῊΥ 
ΕἸΠρ5α6. Ῥεΐνγεεη ἀλλά δῃά γάρ, ἂἃ5 ἰἴβ φἝηθΥαΥ ἄοημθ. ἥε ιηαβὶ 

ΓΘ 6 Γ {Παΐ γάρ ἀο65 ποῖ 1ῃναηῖαὈ]Υ τηθαῃ “ [οΥ.᾽ [Ιἰ 15 σοιηροιπάεά 

οἵ γ᾽ ἄρ, ἀπ ϑομπηεί! 65, Ἔβρθοα!]ν ἴῃ ἩΙΊοΥ, ῥγαϑεῦνοϑ 1ἴ5. οὐἹΡΊηΑ] 

π]δδηΐϊηρ “85, (ἤθὴ ̓  ΟΥ̓ .8}}, ἰπΠϑη.᾽ 80 ἀλλὰ γὰρ (ἀλλά γ᾽ ἄρ) τηεδῃ5 

ΠςΘγα}}Ὺ “8ῃ, πὶ {Πδη,᾽ ΠΟ σῖνεβ Ἔχοβ]]θηΐ σεηθα ἤετα., “Πονενεγ᾽ 

5 ΡΈΠΘΓΆΠ]Υ ἃ ϑαςἰϑίδοίοσυ γε αυίηρ. 8566 8 26. 

ἐν ἀφθόνοις, “ἴῃ Ιαχυγγ᾽; οἷ, 1ν. ν. 29 ἐν πᾶσιν ἀφθόνοις ἐκοιμή- 

θησαν “5]ερί ἴῃ 811 σοχηξοτί,᾽. δῃᾷ “εγιοοίζ. Ὁ. 312 ἐν ἀφθόνοις τραφείς 
“Ῥγεά ὉΡ ἴῃ ἰυχυτγ. 

μή, ἃ τηεγα σγερείιοη, ἴου οἸδαγηθϑϑ᾽ δαῖτα, οἵ (η6 μή «ἴεν δέδοικα. 

Οἱ 8.20: 
μή, ὥσπερ οἱ λωτοφαγοι, ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε ὁδοῦ. 866 ὈΥ 41] 

ΤΘΔη5 ΤΕΠΉΥ ΘΟ Ἶ5. Ζ0ο205-  αΐεγδ; δῃὰ ἨἩοποσ Οεἶγο54}) 1Χ. 91---Ἰ1Ο2, 

τλ5 τεηάεγεα Ὀγ ΔΝ Π]]ΠΙῺαπλ ΜΟΥΓΙΒ :-- 

Απά τῆεν ἀερασγίηρ παρ] εα νὰ (ῃς Τιοειι5- οαΐθτϑ ἔπ ογθ, 

ὝΠο ᾿ἰπάφδεὰ αραϊηβὲ οὐσ ἔθ! ]ονν5 ἀθνιϑεὰ πῸ 6νἹ] 5ηδῦα: 

Βιυΐ πὰ] {Πὰν σάνε απίο ἴπεπὶ ἴο ἴαβίε οὗ {πε Τ,οτι5 ᾿πεϑξ, 

Απάᾶ νν δῖ πηδη οὗ ἰἢδπὶ βοενεῦ οὗ {παὶ βϑινβθοῖ (πϊησ ἀϊά δα 

Ηδά πο ν}}] ἴο Ὀεασ Ὅδοῖ (ἰἀἸπρϑ οΥὙἩ Το σεῖ ἢϊπι Ῥδκ ασαΐῃ ; 

Βαΐ ἴο διάα ννῖῇ [6 Τιοἴιι5- οαΐειϑ ἴῸΣ Ἔνεὺ ννὰβ δε [δίη, 

Απά το εαὲ ἴπ6 Ἰιοῖΐὰβ ἴὺσγ ανεσ δηά ἰογρεῖ ἢ15 γειυσγηϊηρ. ἀν. 

90 ρεγίογτοε ἴΠμεϑεὲ πίε βούβ ψνδερίης ἴο πε βῃϊρβ 1 ἀτασσεά αννᾶγ. 

Ιπ {πΠ6 ΠΟοΙΪον 5}10Ρ5 ᾿᾽πεδίῃ ἴῃ Ῥεηοῆεβ ἴπ656 πηεῆ 84}} Ὀοιιπά 1 ]Ἰαἱά, 

Απὰά 4]1] οὖν οὐποὺ (δε! ]ονν5 θεϊονεά 1 βίγαιν Ῥαάς8 

Το ξὸο ὕρ οπ [Π6 5}105 5υν1-541Ππῷὺ᾿ πα Παβία ψνιποιιΐ ἄεἶαν, 

1,εϑὲ βοὴ δῃοιιϊά εαἱ οἵ {π6 Τιοῖι5 ἀπά ἴογρει {πεὶγ γεϊυγπίηρ ἄαν. 

Τῆς ]Ἰοίι5-ἴγεα 15. ἃ Ρ ΙΟΚΙν 5. Τί {τὰ 15 νΕΥΎ ϑυγεαῖ, Π|κ6 (Π6 

ἄαϊε. 1 15 5111] βαΐθβῃ ἴῃ Νουίῃ Αἴτιοα, (6 ἰτδαϊιοηαὶ Ὠοπα οὗ {Π6 

Ι,οἰπ5- αΐδιϑ; δηᾷᾶ 1ἰ 15. οδ] δα Τὰ] 8. 

26. ἐπιδεῖξαι--- ὁρᾶν, “ἴο τηα]τ6 1ἴ οἶδαγ ἴο (πΠ6 ατξεῖκβ τηδὲ (Π6Υ̓ ἀ΄ξὰ 

λ 
χ 

Ὑ Ἂς ἵἷΪ 

“ὮΝ μμυδ κ ἀὐκυνι 
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ΡοΟοΥ ἰμτοιυρ]ι {Πεῖγ οὐ ἔλα], βθείηρ ἰπδΐ ἴὲ ἴδ ορεῃ ἴο πεῖ ἴο βεπά 

ουἱ ΗΙΠδὺ τΠο56 ΨΠΗΟ 16 πον ἰδ Πη 1655. οἰ Π1ΖΘ 5 ἴῃ αταθοθ δΔηα 566 [Πϑῖὰ 

ἴῃ δἴπιφησς ποτα. 
ἑκόντες, Ἔπιρμαίίο :--- ἴΓ [ΠῸΥ ἀγα ροοῦ ἰὲ 15. {πεῖγ οὐῃ δα]. ΤΙ 

Οτϑοῖς {ἢ6 βίγοβϑ οὗ ἃ οἴαιιϑε 15 οἴδη οἡ ἴπ6 ραγίῖοῖρ]8 τπχοσα ἰῃδῃ οὐ {68 

Πηϊΐε νεῦρ. (ἷ 1. 26. 
ἐξόν, δοοιιαίϊνε δβοϊιί οἵ, ἴ. 14. 

τοὺς--ἀκλήρους- πολιτεύοντας, ἃ ΨΕΙΥ ΕΧΡΥΘΘδῖνα Ρἤγαβθ, ἀθηοίϊηρ 

{πΠοςα ψῆο μανα [{1]1] ρο 104] τὶρηΐβ, θὰ πο. ργορεείγ. ὙΠΘΥΘ νγῈγῈ 

ΤΑΔΠΥ͂ 500 ἢ οὐ ηρ ἴο (Π6 ἀἰϊδίυγθεα 5βἰαίθ οἵ ἴ6 σεεὶς νου] δἱ [Π15 

[1Π16. 

ἀκλήρους, νιΠουὰἱ ἃ κλῆρος “Ρογίίοῃ,᾿ ιι56 ἐβρβοῖα]]ν οὗ δὴ “" δ]]οί- 

της οἵ Ἰαπά ἴῃ ἃ οοϊοην ; 50 ἴπ86 νγοσά 15 ΝΕΥῪ ΔΡΡΙΙ σα Ό]6 ἤδτα θα 

ΧΟΠΟΡΠοη 15 {π|π|κηρ' οὗ οΟ]ΟΠ]Ζαί!οη. 

ἐνθάδε κομισαμένους, “Πανίηρ' σοί {ΠπΠ6πὶ σοηνευθα Πεγα ᾿ ; δᾳο]ι 15 (Π6 

ἴοτοβ οἵ {πε τη 416. (Οἵ. ποίβ οἡ 1. 8. 

πλουσίως ὁρᾶν. ΘΌΡΡΙΥ πολιτεύοντας. 

ΤΗηΙΝ Ιᾶδα οἱ ἃ ατεεὶς σο]οηΥ ἴῃ Αϑῖα βϑεηὴβ ἰο πᾶνε Ὀξθη οἰζξῃ 

ΡῬΙΓΘβθηΐ ἰο {π6 πϊη οἵ Χϑηορμοη; δι τ ἀΙ4 ποῖ πηθεὶ ψι ταις ἢ 

ἴανοῦγ διηοηρ ἰῃἢς Τεη ἽΠπουβαηα, δα {Ποὺ νγεῖα δὲ (α]ρό οἡ {Πε 

Επχίηθ, πεῖα βθεημθα ἃ Ῥοϑβι1ΠΠγ ἰπαΐ {ΠεῪ τπσῃΐ δοίπα!]ν ἰουπα ἃ 

οἷτγ ἴῃδγα ; δῃᾶ {Πϊ5 ἱπιργββϑίοη θθοδπλα 50 βίτοηρ {παΐ [Π6 πεῖρηθουτίηρ 

παίνα ν]αρὲβ βεηΐ δηνουβ ἴο αϑὶς οἡ Ψψῇηδί ἰθ π5 Δ]}]}|ὰηο6 ἢ (Π6 

ατεεῖςβ τϊρης Ὅ6 οὐίαϊηεα (ΝῚ. νἱ. 4). Βευΐ {πΠ6 οὔθ ργξνδι)ῖηρσ νυ 5} 

ΜΙ τηοβί οἵ (η6 Τα ΤΠουιβαηά νὰ ἴο γβαοῦ ατεεσα ψΙ 41] βρεεά. 
ἀλλὰ γάρ. ὅεε 825. Τῇδα ]ἰ{6γ8] τεπάουϊηρ ὁ γα5, Ὀαΐ ἴΠδπ᾽ ἀραΐῃ 

σῖναϑ. Ἔχοαὶ]θηῖ βεηβ6. Βυΐ [Π6 εὐἀϊίουβ ἀραὶη βϑιρροβε δῇ ἀν κνατγα 

6]Π1ρ56, ν ]Οἢ 15 ἼΟ ἸΏΟΥΘ ΠΘΟΘΘΘΑΙῪ ἴΠδη ἴῃ ΠΟΙΟῚ Οὐ. Χ. 201 κλαῖον 

δὲ λιγέως..." ἀλλ᾽ οὐ γάρ τις πρῆξις ἐγίγνετο μυρομένοισιν “ΤΕΥ ννερί 
αἰοιιά. “44)γ6ὲ, ὁπ ἐλέ7ε: το γθϑα]ῖ σαπηβ ἔου 41}] {πεν Ἰαιηθπίδίϊοη. 

27. τοῦτο δὲ--ἀσφαλέστατα, “ Απά 1 τηιῖὶ [61] γου {(Π15, ν]Ζ. Πονν 

νγ6 5Πο]4 ἔγανϑὶ ἢ (Π6 στεαίαϑί ρΟϑ51016 βα[είγ. 

ἵνα μὴ---στρατηγῇ, “{Παΐ οὐ Ὀαρσρᾶρα δῃ]η)415 τηδὺ ποὶ ταρυϊαΐθ ΟἿἹΓ 

γΊΔΥΟΝ,᾽ 1.6. ὈΥ πα Κίηρ τι5 οἤοοβα γουίθϑ ϑα {40]6 ἰου {πεῖν ἰγαηϑίί. 

αὗται γὰρ αὖ-- ἄγειν, “ΕῸΥ {π656 νγαροῃβ 272 Ζλε17 {771 (αὖ, 1.6. Π|κ6 

16 δῃ]π14]5) ἀύα τοι Ὁ] βοῦηα ἴο σοηνογ.᾿ 

28. κρατουμένων. ἀλλότρια, “ ΕῸΣ ψΨΠΘη Τηδη Αἴα σοπηϊπεγθϑα γοὰ 

Κηονν (δὶ 411 {Πεὶγ σοοαϑ αύξ δ᾽ δπαϊθα ἴγτοιη {Π6πλ.᾽ 

κρατουμένων. ΕῸΥ [Π6 σοηϊῖνα ἀρϑοϊαίθ 1 5αθ] Θεοὶ οὔ 64 ςοἢ. 

Ϊ. 40 οὕτω γ᾽ ἐχόντων. 
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29. ὄντων-- πειθομένων, “ας Ἰοῃρ 85 ΟἿ σοπΊ Δηοῖ ὑγαγα αἰΐν 
δηὰ να ὈΠΈΧΘΗ {Πδι.᾿ : 

851. ἣν δέ τις--κολαζειν, “Βυξ ἴῃ σα56 δὴν βο]ΐδυ ἰβ5 ΤΠ Ἐρέηι 
(σου πλι51) ρᾶθ5 ἃ γεβοϊτ!ῖοη παῖ Δὴν ὁπ οὗ γοι ΠΟ Οἡ ΔὴΥ 500 ἢ 

ΟΟΟΑΒΙ0 ἢ ΠΆΡΡΘΏΒ ἴο Ὀ6 οἡ [ἢ68 5ροΐ πιιβὶ αϑϑἰϑὶ (ῃε οβῆοθσ ἴῃ ΒΌΜΕΒΒΕ 
ΠπΠη.᾿ 

ἀεί, “ἴτοτὺ {ἰπ|6 ἴο {{πε᾿΄; οἷ. 8 28 δηά Ἰ)επιοβίῃ. Ρ. 585 οἱ ἀεὶ 

δικάζοντες “ἴῃο56 νγὴο 4.6 Ἰ0ΥΥ 6 ἔχοι {πὴ6 ἴο {{πη6.ὕ 

ἐψευσμένοι ἔσονται, “νν»1}}] πη {Πεῃλ5 Εν 5 ἀδοεῖνοά. 

᾿ μυρίους---Κ λεάρχους. ΟἸΕΘαΙοῃιι5 ννὰ5. ἃ νΕΙῪ ϑδίχιοι αἰ βο Ρ]]ηδγίδῃ ; 

566 {ῃ6 Θχοϑ]ὶεηΐ ἀδϑουιρίϊοη ἰῇ 11. νἱ. 8--10. 

382. ἀλλὰ γὰρ--- ὥρα, “Ηονενοῖ ἴἰ ἰβ ΠΟΥ {1Π16 ἴο ΧΕΔ]}Ὺ (καί) ραϊ 
ψγογάσ ᾿ηἴο δοίϊοη ἦ; οἷ. ἔργῳ περαίνηται Ὀεϊον. 

ἐπικυρωσάτω, “]εἰ Πίηι ταί γ 1{,᾽ ἃ ἰξομηἶοαὶ ΡΟ 164] ἴδστὴ ; οἷ. 

Τ ΠΟ. 1Π|. 71 ἐπικυρῶσαι τὴν γνώμην. Χεπορδοη ἰ5 ἰοπά οὗ ερ]ουίησ 

{πεῈ ἰεο 1] Δ }1{165 οἵ [Π6 ὐαακ ἀ55Θ 0165 αἱ ἤοπηθ. (. ποίβ οἡ 8 9. 

εἰ δέ τι--διδάσκειν, “Βυϊΐ 1 ΔῺΥ ΟΥΠΕΥ σουβα 5θειηβ ἴο 6 Ῥείίθσ ἔπδῃ 

(ἴο δοῖ) ἴῃ (15 ννᾶν, ἰεΐ ὄἄνβὴ ἃ ρυϊναίε βο]αϊεσ να ἴῃ6 σουζαρα ἴο 1η- 

βίγιοι τι5.᾽ 

ὁ ἰδιώτης, (Π5 ο722715 .ι586 οἵ [Π6 δυίίο]ς, 1.6. ἴο ἀδποίθ ἃ εἰα55. 

33. οἷς λέγει. ΤΕ τεϊαίίνα ἴα αἰἰγαοίβ Ἰηΐο {Π6 οαβθ οὗ 15 δῃ- 

ἰδοεάεηΐ τούτοις. 850 ἴῃ {π6Ὸ6᾿ ποχὶ ϑβεοίΐοη ὧν προσδοκεῖ-ε: ἐκείνων -ἃ 
προσδοκεῖ. ν 

καὶ αὐτίκα, “ἐνεη δἱ οῃσβ,᾽ 1.6. νΕΥΥ βοοη; Ὀπί Βγϑὶ οὗ 411 Χπορῇῃοη β 
ῬΙΟΡοΟϑ4]5 τησϑί θῈ νοϊεα οὐ. ΟἿ 8 35 καὶ δάκνουσιν “ δοίμα } } } Ὀϊΐ6,᾽ δη4 

καὶ αὐτοί “Ἔνξϑῃ {Πεῃηβεῖνεβ. 

ἀνέτειναν πάντες. Νοίϊςε {Π|π αςγηαφίογι, 1.6. [(Π6 ΑΌβεπος οὗ ἃ σοῃ- 

πδοίίηρ' Ραγίϊο]θ, νυν] ἢ 15 τασα ἴῃ ατεεῖϊς ; οἵ. 8 28 ἔδοξε ταῦτα. 

355. εἰ καὶ αὐτοί, ᾿ηεΓε]ν ἃ γερεί]οη, ἔου οἸδαυη 6 55᾽ βαΐςθ, οἵ εἰ οἱ 

πολέμιοι, Οἡ δοσοιηΐ οἵ ΠΕ ραυθεηΐῃ 515  Ιοἢ Πᾶ5 Ἰηἰογνεηθά. (Οἱ. 8 25. 

πλαίσιον, “4 ΠΟΙ]ονν 54παγε,᾽ (4164 ἴῃ ἱν. 19 πλαίσιον ἰσόπλευρον. 
356. τών ὅπλων, ἰ.6. τῶν ὁπλιτῶν.. ΤῊΘ ΠΕΑΥΥ͂ ἱπΙ ἢ ΎΥ ὑγΘΓ6 ἴο (οὐ 

{πε ουίϑι46 οὗ (ῃ6 54πασα ; οἷ, Π|. 7 εἴσω τῶν ὅπλων κατεκέκλειντο, ΝνΊ. ἰὶ. 8 

ἐπὶ τῶν τειχῶν ὅπλα ἐφαίνετο “ ΠΟΡ]Ϊ65 Δρρεβαγβά οἡ {Π6 ννα]15.᾿ 

ὁ πολὺς ὄχλος, “[Π6 στοαί τηδ85᾽ οὗ {Π6 πηδυπιεά, 1. 6. σδιηΡ-[Ο]]ονν 6 5, 

Ῥοτίειβ, εἴς. ; οἵ. 111. 6 τὸν ὄχλον ἐν μέσῳ ἔχοντες. (ΓΟ. αἰΞδο 51 Μαιὶς 

ΧΙΪ. 27 ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως. 

εἴη. ΤΗΪϊΚ ορίαἰϊνε πεεα οαιβα ἢ0 ἀππου]ν, (που ρῇ (Π6 συ] αποίϊνα 

ἢ τρῃί αἱ ἤγχϑί βρης βθοῖλ πιούα πδίαταὶ. ΔΝ Ί ἴσως ἀσφαλέστερον να 

5ῇοι]ἃ ΞΌΡΡΙΥ, ποΐ ἐστί, Ὀπὶ ἂν εἴη, νν ϊο νοι] ΠαυμλοηῖΖα Ὀδίίου νυ ἢ 
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{πε τηοάεϑὲ ἴσως “ ΡεΙΠαρς.᾽ Απά δἤεγ ἂν ---εἴη 1 15. ααἰε ροοα ατεεῖς ἴο 

ανε ἵνα---εἴη, {π6 βεοοηῃά ορίδίϊνα Ὀδησ ἀπε ἴο αἰἰγαοίίοη. 90 ἴῃ [ἢ 5 

ΝΕΙΥ͂ 5θοίίοῃ ἔλθοιεν 15 Δβϑ! η1]αἰςα ἴο ἄν .---δέοι. 

τὰ πρόσθεν κοσμεῖν, “ ἴο τεσι]αία {Π6 νδηρπατά.᾽ 

τοῖς τεταγμένοις, “ΟἿΓ ΠΊΕ ΔΙ ΓΕΔΑ͂Υ ἴῃ ΡΙΌΡΕΘΥ ογάογ.᾽ ὙὍΤΠ]5 οαηπηοὶ 
6 πειιίδυ, "οὐν ἰδοί!ο5,᾽ δἃ5 501π16 ἴαΐἶζθ 1{. 

357. εἰ δέ, Ε]Πρι1ς4]1. [1ἰ 15. νἰγίι4}}Υ ἃ σερειοη οὗ {πΠ6Ὸ σοπάϊτἰοη 

βίαίε αἱ {πεῈὸ ὑεριπηϊηρ οὗ [Π6 ῥσγενίουβ βεπίεποα εἰ ἀποδειχθείη κ.τ.λ. 

Ττδηβαία “Βυΐ 1Γ (ΤΥ ϑισσοβίίοη νεῦα ἴἰο Ὀ6 δάορίεα).᾽ (. ΡΙ]αίο 

Αδοίοργ 34 Ὁ εἰ δή τις ὑμῶν οὕτως ἔχει" οὐκ ἀξιῶ μὲν γὰρ ἔγωγε" εἰ δ᾽ 

οὖν, ἐπιεικῆ ἄν μοι δοκώ πρὸς τοῦτον λέγειν “1 ΔὴΥ οἠξ οὗ γοι 15 50 ἀϊ15- 

ΡΟΞ64,---ἜΙ ἀοηΐπ τπῖηἰκ {Πα Π6 οὐρῇῃΐ ἴο Ὀ6 50,---ῳὠκὑμ) σμῤρονό ἦς ἦς, 1 

{Π1Π|Κ 1 τπηΔῪ [αἰγ]γ σαν ἴο Ὠπη...᾿ἢ 

᾿ ἡγοῖτο-- ἐπιμελοίσθην ᾿ ὀπισθοφυλακοῖμεν. ΤΠδπ6 ορίαϊϊνας, υϑ64 
Δἰπηοϑὶ ἰῇ δὴ ᾿π]ρεγϑίϊναὶ 56 η56, βεθιὴ ΨΘΥΥ βίγδησα ἴῃ δὴ Αἰὶς Ῥγοβα 

ΓΤ ΟΥ; [ῸὉΓ ποίβ {παΐ {ΠΕῸῪ γα ϑεα σοογάϊπαίοϊὶν ἢ (η6 πηρεγαίῖνα 

ἐχέτω. ΤΠεΥ 5θεπὶ ἴο σΟΉΨΕΥ ἃ Φ67), 1065: ἸΤΩΡ Υαίϊνε ; ἃ5 γα τηἱρῃϊ 

58, “1 νεηΐυγε ἴο ῃορβ {μαϊ (με Ἰβορπ5 τηδὺ δα. 80 1ῃ ΨἹ. νὶ. 18 

[η6 ορίαίϊνε 5 σοογαϊηαίοα ἢ {π6 ᾿τηρεγαίϊνα :--μήτε πολεμεῖτε Λακε- 

δαιμονίοις σῴζοισθέ τε ἀσφαλῶς ὅποι θέλει ἕκαστος “)ο ποὶ ἢρῃϊ ψΙ τῃ6 

Θρδγίδῃβ δηὰ 7) ζοῤό γοιε γιαγ ὧδ ὀγομσλέ 5α7ό...ἢ Τὰ 1ῃ6 ροεδίβ, Ἔββρεοίδ!ν 

Ἡοιπου, {Π6 ορίαίϊνε 15 Βοιῃθί! 165 564 δΧχδοί]Υ ἃ5 ἴῃ ον ρᾶββαρε; 6.Ρ. 

Οά. τν. 735 ἀλλά τις Δόλιον καλέσειε “ ἰἸεΐ Ξοῃ16 ΟΠ6 (8]] [)ο] 1115.’ 

ἡγοῖτο, 5᾿ΠΡῚΥ “Ἰεαὰ [ῃ6 νδη,᾽ ποῖ “σοηηδηα [ῃ6 Δ.ΥΏγ.᾽, 966 

ΤηΙγοἀ πο οη, Ρ. ΧΧ. 

καὶ Λακεδαιμόνιος, 1.6. αδο ἃ οἰ[Ζοη οὗ {Π6 ΡγθΪοΥ βίαία οὗ ατθθοθδ, 

ἴῃ Δαἀα!οη ἴο ἢΪ5 Ρείβοῃδὶ 4ι4]}1Ποδίϊοη5 οἵ σουγαρα, εἰσ.» δηα 4]50 (ῃς 

ἴαοϊ οὗ μϊ5 Πανίπρ θβξβη ἃ βρεΈμεσαὶ Ῥείοσαβ. 

οἱ νεώτατοι, «πὰ ἰΠετείοτε (ΠδῪ τα ἰο 1] (Π6 ροβί οἵ ἀδηρϑΊ. 

τὸ νῦν εἶναι, “ αὐ σας ἴον {Π6 ργεβεηΐ, Π{6γα}}Ὺ “ σο ἐλαΐ τὲ ὅς ἴοΥ 1ῃς 

ΡΙΓΕβθηΐ.᾽ εἶναι 15 ΒΟΠΊΘ ]Πη65- 564 νἹ ἢ {Π15 ἐζηεῖζί7ιρ᾽ ββηβε, (Οἱ. ἐκὼν 

εἶναι “ αἱ Ἰεαϑί 1{δ6 οαη Πεὶρ [ζ,᾽ τὸ τήμερον εἷναι “ αἱ ἰεαδὶ ἰο-ἄἀγ.᾽ 866 

ποία οὨ 1. 38. 

98. πειρώμενοι. Ματῖῖς {Π6 ργεβθηΐ ραχίϊςοῖρ]θ, ὁ ν1]6 γε τα ῖκ6 
“141 οὗ [Π15 Τογηγδίὶοη." 

ἀεί, “τοχὰ {1π|6 ἴο {ἰπιε᾽; οἷ. ὶ 21 τὸν ἀεὶ ἐντυγχάνοντα. 

ἔδοξε ταῦτα. (ΙΓ ὃ 33. 

39. οὐ γὰρ ἔστιν. (ΓΟ ὃ 12. 

καὶ ---δέ, “Υε5, δηά...᾽ ΟΕ, πὶ. 1. 
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51. Αὐβίθη Ταγαγά, ννῆο πανν {ΠῈ στουηα νν6]], ἢδ5 ἃ ὈΓΠΠ|ΠΔηΐ ραθθασα 

οἡ {πὸ ἀδραγίατα οὔ ἴῃς ατεεκβ (Διηουοί γι δαῤγίρηε, Ὁ. 227); ψϊοἢ. 

15. ἃ 5ΓΠῚΠ σ΄ ΠΟΙ] ΘΠΓΑΤΥῪ Οἡ Ρᾶτί οὗ {Π15 σμαρίου :--- 

“ΧΟΠΟΡΠοΟὴ Παγδησιιθα {Π6 ἀδϑροηάιϊησ τρεῖς δηά ςῃοννϑά ἰδ Πονν 

ΔΙοπθ {ΠδΥ σου]ά ἀραΐῃ 566 {Ππεὶγ πομεβ. Ηΐβ εἱοασιθησε δηα σουίασα 

σανε {Πθτὴ πον 16. Ηδνίηρ τηδήβ 1Π6]γ νονβ ἴο {Π6 δἴθυπαὶ σοάς δπά 

ΒΙΠΡΊησ Ραβδηβ, {Π6Ὺ Ὀιγηΐ {ΠΕ6ῚΓ οαΥγασθ5, ἰθηΐβ δηα σα ρουῆϊοιβ θασρᾶρα; 

Δ ηα ρΡγεραιϑα ἰοσ [ῃ6 Ἰαβί σγξαΐ βίγιισοθ, Τῇηδ ϑη τηιϑί ἤανα τ56η [ἢ 

ὈαΓΏΙηρ᾽ ΒΡ] Πἄοαγ ον  {Π 6 ραγοῃδα δηα υγϑ]]ονν Ρ]δηβ οὗ ΘΠΟΠΊΔΠΊΟΪ, 

ἴου 1 ννὰβ δαὺ]Ὺ ἴῃ ἴῃ6 αὐτὰ. ὍΤὴ6 νου] Πα5 ΥὙΑΥΟΪΥ͂ ΘΕ ἢ ἃ ΤηΟ΄6 

φ]Ἱογίοιιβ βίρῃξ {πῃ νγὰ5 νι πεβϑεα οἡ (6 Ῥδηκ5 οὗ (Π6 Ζαῦ οὐ {(Παΐ 

τη ΠΟΥ Ὁ]6 τηοσηίησ, ὍΤηδ6 Τεη ὙΠποιυβαηα Πανίηρ δαΐθη νεῦα ρει 64 

Ὀγ [ῃς δπϑην, ΨῆΟ ΨΕΥῈ ΡγΟ ΔΚ ἀπ ργεραγεά ἰοσυ [Π15 εαγηδβί γϑϑϑίδηςθ, 

ἴο ἰογτά {πὸ τνε. Βδδομίησ (Π6 ορροΞίίε ὑαμὶς ἔπε  σοτηηϊεπορᾶ {Παᾶὶ 

56 1165 οἱ τηδγοῇθϑ, αἸἰγεοίθα νυν ἃ. 51.1}} ἀπ ΘΠΕΥΡῪ πηδαι4]}] 6, συν] ἢ 

Ιεα {πεῖ ἰὨγουρὴ απ Ποα] [165 δ᾽ χοβί ᾿πϑαγηγοιηΐα}]6 ἴο {Π6ῚῚ πδίϊνα 

5ΠΟΓ65. 

ΓΝ εαΥ ΑΡοιι--5ῃθθίηα, ἴοο, Ταῦ ἃ δΠιριιϊνα (αἰ ΑἸΘχαη οι 5 

νἱ οἴου αἱ Αὐθε]α) ὑτρεὰ ἷ5 ἡγίησ' Ποῖβεβ [πγουρῇ ἴπ6 ΖΑ», [Ὁ] οννεα ὈΥ 

{πε βοδί(εγεα γθηγληδηίβ οἱ δῇ ΔΥΠῚΥ νυ] οἢ Πα ΟΥΘά ἴῃ 115 γδη].5 τηθη οἵ 
ΔΙιηοβϑί δΥΟΥΎ τασθ 8Δη4 οἰπ6. Α ἴενν μοιῖβ δἴεσ, (Π6 Μδοβάοῃϊαδῃ 

ΡΙαηρεά ἱπίο {π6 ογά ἴῃ ραΐϑῖ οὗ ἰπ6 [8] τηοπδῖοι, δὲ πε Ποδά οὗ 

[Πο56 ἰηνιηο!Ὁ]6 Ἰδρίοηβ ΠΟ ἢ 6 νγὰ5 ἴο ἰεδά ἴο ῃ6 Ὀδηκ5 οὗ {Π6 1η4{5. 

ΤῊδ Ρῥ]αϊπ5 ψ ]Οἢ βίγαίοῃ ἔγου [ἢ6 Ζαῦ εϊονν ΑΌοι- 5 θείηα αν ϑησθ 

Ῥεδη τηοσα ἤδη οἤσ6 [6 4{{16-Πε]4 οὗ Εττορα δηᾶ Αϑῖὰ. 1 σαζβα ψ ἢ 

ἄξερ ἱπίεγεϑε ἀροὴ [ῃ6 βοθὴθ οὗ ϑιοῃ ρσιθαΐ βνϑηΐβ,- τα Ρ]αῖη ΠΕΙῈ 

ΠοΙΠϊηρ τεπγαΐηβ ἴο (6]}] οὗ [ῃ6 ναϑί δύηλ65 νι ῃῖοἢ οποα τηονϑα δοίοϑϑ ἰΐ, 

οἱ Ευτοροδηῃ νοῦ οἵ οἔ Εδβίεγη τηασηϊποθησα.ἡ 866 Μδρ, Ρ- 78. 

Ἵ͵ τῶν δὲ περιττών---αλλήλοις, “ Αηᾷ οὗ {πεῖν δαρετῆποιβ ργορευίν 

{πεν ἀἸσιθαεα ἴο ο6 δποίποῦ νηΐ δας ἡ6εα 64. 

τῶν περιττῶν--ὅτον, Ὀοΐἢ ραγί{να σεηϊίναϑ ; οἵ. 1. 2ο τῶν ἀγαθών 
τούτων οὐδενὸς ἡμῖν μετείη. 

ἹἱΜΠιθραδάτης, οἠξς οἵ (πε ῬεΙδίδηβς ῬΎαν  οαϑὶν αἰἰαοῃςα ἴο Ουτγιβ, ἴο 

γγΠοπὶ ἢς6 δά Ῥδδη {πουρῇςξ “τηοβί [ΑἸ] (11. ν. 35). Ηδ Παά ἀδβεγίβα 

[πες ατεεῖκβ αἰζεγ {πΠ6 Ῥδίι1|6 οἵ συμαχα. Νον ἢδ σοπλθβ οἡ ἃ τϊβϑίοη οἵ 

ΡτΓειεηεα [τἸεηϑηϊρ. Βαΐ ΠΙ5 Ραγροβαβ 4Υ6 {γεδοῆθγοιιθ, ἢΪ5 γθ4] οὐ]θοΐ 

Ρεϊηρ ἴἰο 5βεάποα ᾿πήϊν! πα] (τεαὶς ἴο ἀδβοσί. 

2. καὶ ἐνθάδε δ᾽---διάγων, “Υ 65, ἀηα Πεγα 8ῃὰ 1, Πνἱηρ ἴῃ σγθαΐ [εατγ.ἢ 



πῇ τς ΔΟΤ 5. ἑ 89 
καὶ --δ᾽. (ΟΝ 1. 20 καὶ εἴ τις δέ. 
εἰμὶ --διάγων. ΟἿ. 11. 11. 13 ἣν δὲ αὕτη ἡ στρατηγία οὐδὲν ἄλλο 

δυναμένη “δεῖ νψα5 [Π15 δἰγαίθρυ, τηϑαηϊηρ ποίησ ε]56.᾽ 81 ΤΠ 1. 9 

ἣν δὲ τὸ φώς τὸ ἀληθινόν .---ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, ΝΥ Ὦ10]1 5Π οι Ὁ6 

{ταπ5]αἰθα. “ ΤΠοτα νναβ (86 {τα Πσἢϊ.. ΟΠ ηρ ἰπῖο ἴῃ6 νουἹά᾽ ([Ν.Ν.}ν 

καὶ--ἔχων, “νι 1 411 ΠΥ αἰζεπάδηϊβ 20ο.᾽ 
3. ἔλεγε, “δοἰεά 45 5ροϊκεϑπῆδηῃ. 
διαπολεμεῖν τούτῳ, “ἴο Πρ! ἴἃ οαὐ τ ἰπι᾿; οἷ, 1. 8 διὰ παντὸς 

πολέμου αὐτοῖς ἰέναι. (Ο. αἴΞο διαμάχεσθαι, διαγωνίζεσθαι, διακινδυνεύειν. 

4. ὑπόπεμπτος. ΕῸΓ [Π6 ἴοτοα οἵ ἴΠ6 ργβροβίίοη, νν] ἢ ἀεδποίεϑβ 

“ἸΠ5ΙΠΙΟΌΒΙΥ,᾿ οἷ. 11. ἵν. 22 τότε δὴ καὶ ἐγνώσθη ὅτι οἱ βάρβαροι τὸν 

ἄνθρωπον ὑποπέμψαιεν. 

καὶ γάρ, “ἴοι 4]150,᾽ ᾿πἰτοάαοϊηρ δηοίπμθυ σδῖῖθα ἴοὺσ ϑαβρίοοη ἴῃ 

Δάα!ς!]οη ἴο ἢΙ5 ἸΠΔΠΠΘΙ Δη4 ᾿ἰδησιαᾶρα. 

πίστεως ἕνεκα, “ΜΨΊΓΠ 4 νίαν ἴο βθοιγηρσ ἢἰ5. Πά6]1{γ.} ΜιΙτγαάαίαϑ 

νγὰ5 ἃ πηδῃ Οὗ τότε {Πδη οὔθ] ρευῆαγ ; πα Πα ννὰβ ἃ τβηεσαάβθ, 50 

δ ννὰϑ5 {γϑι6 4 Πϑ Ποὺ Ὁ ὐξεῖὶςζα ποὺ Ῥεγϑίαηβ. Οἱ, ποίβ οἢ ὃ 1. 

5. δόγμα--αἀκήρυκτον εἶναι, “ἰο Ρᾷ:5 ἃ Τεβοϊαίο παΐὶ [ἢ 6 νὰν 
8ῃοι]α θὲ οοπαποίεα ψιποαῦί ᾿πίεγοουγϑβε Ὀ. Πετγα 5. Τὴ ατδεῖβ ἤανα 

εξ ἀβοαινβα βανείαὶ {ἰπ|65 ὈῪ ἃ ριείεπη δα τηϊβϑίοη οὗ {ΠἸΘα5}1Ρ το πὴ 

[ῃ6 Ῥευβίδηβ ; ΠΟΥ {ΠΕῪΥ̓ ἂύξ ἀδθιθυτηϊηθα ἰο ἤανα πὸ ποῦς οὗ ἴΐ. 
πόλεμον ἀκήρυκτον. ΟΙ. ΤΠεηλοβίῃ. Ρ. 214 ἄσπονδος καὶ ἀκήρυκτος 

πόλεμος “ ἴΥ66]655 ἀηα Πογα] 1655 νγαῦ,᾽ 1.6. [Πογοῖρ Ὦ]Υ 1ΠΊΡ] Δ Δ ]6. 

διέφθειρον---διέφθειραν. Τς ἀϊῆετεπος οὗ ἴξηβα ἰ5 Ἰηϑίγαοινα :--- 
(1) “πε ἴο βεάυοθ᾽ (ὦ “6γΐδς ὁ αἰέεηι΄5), ἀπά (2) “βιοοθεάθα ἴῃ 

Βα ποιϊηρσ᾽ (ογ26 εοληίρίφαϊ αείϊο71). 

Θ. τὸν Ζαπάταν, [ῃς ατεοαὶ Ζαῦ Εἰνεσ, 866 Μδρ, ρΡ. 78. 

ὙΠαΐ ϑΌΓΡΥ565. τι5 τηοϑί ἰ5 ἰμαΐ ἴῃΠ6 Ῥευβιδηβ, ψ ἢ {ΠΕῚῚ ὙΕΙ͂ 

ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙΒ ἴΟΤΟ6, τηδδ η0 δἰίθιηρί ἴο πη ογ {πε το ΟΥΟβϑ Πρ 50 ὙΕΙῪ 

ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΆ 018 ἃ τνεῦ; ἰοῦ ΧοΠΟρΡἤοη δϑιϊηγχαίθβ {Π6 ΖΑ αἱ 4οο [βοΐ Ὀτοδά ; 

Δηα (15 σεθιὴβ θεϊον {Π6 Ξἰαϊειηεδηίΐ οἵ πιοάδγῃ ἰγανθ]θΥβ, γΠῸ 1ΠΙΟΥΠῚ τ15 

[Παΐ 11 σοῃίαϊηβ ποίῖ το 1655 νναίου Παη 1Π6 ΤΊρτβ.... 726 2 γϑαγ15, 

λαῤζτέμαδζν νιαγολη,ο᾽ 122 ααναγες οΥ ἦε Ογεόξεο, ψεμδέ ἄαῦό γεαςλεαῖ {δὲ 

71067) 2γ5έ, αγ14] τύο76 ἐλ 67. 67976 171 20556551071 977 116 εγ055 1). ---  ΒΟΤΕ. 

“ἼΠ6 ἰογά Ὀγ ψΠ]ο ἢ (ῃς ατδεῖςβ ογοβθϑθα {Π6 ατοαὶῖ ΖαῸ πλδΥὺν 1 (Π]η]ς, 

ες ἀοσυγαίε]ν ἀδίθυιηϊηθ. [1 15 5111} [Π6 Ῥυϊηοῖρα] ἰοτά ἴῃ (Πἰς ραιὶ οἵ 

(6 ΤΙΝῚ δηᾷ τηιϊϑί, ἴτοιῃ [Π6 ηδίαγα οἵ {Π6 θεά οὗ [Π6 βίγεασῃη, πανβ Ὀβθῃ 

50 ἴγοτλ [Π8 Θδυ]16ϑὲ ρευϊοάβ, 72 ἐς αδοιέ 25 ηιῖ5 7γογι ἐλ τογιγήοεγε οὗ 

ἐλ Ζαό «πε 7Ἴογῖς. ΤῊς ατεεῖςβ σου] ποῖ μανα ογοββϑά {π6 ΖΑ αῦονα 

(ῃ6 5ροῖ 1 Πανε :ἱπαϊσαϊεά, δ5 Π6 Ὀφξὰ οὗ (Π8 τἶνει 15 ἄβερ δηᾷ σοπῆπεα 



όο γΉ  Υ ψοᾶΨἕἑΨέοΕιΨἔὁοςἔ[ὔὃ 

ἴῃ Πρ τοοῖςν θαηΐτθ. Μττ Αἰηβνουίῃ (7) γασεῖς ἐγ, ἐλ4 7 γαοσῖ οὔ ἠδέ 

72ε ΖΠοιξαγιἋ1) νου] ἴαῖκα [ῃς ατσθεῖκα ἃρ ἴο ἴῃς τηοάδτῃ ἔδυσυ, ΨΉΕΓΘ 

{Πεῖὰ σου] πονεῖ μᾶανα Ὀεθθὴ ἃ ἰοσά, δηᾶ ψῃ σῇ νου] πᾶνε Ὀθθ 5ομλα 

Τ1165 ουἂἱ οὗ {πεῖν τουΐα. --πΙ’αυ ΑΚ, Δῆησυελ ἀγα δαῤφγώο, Ρ. 6ο. 
τὸν ὄχλον. (Οἷ 1]. 36 ὁ πολὺς ὄχλος. . 

εἰς τετρακοσίους, “ἃρ ἴο {π6 παπιθεῖ οὗ 4οο.᾽ ΟΥ̓ 8ὶ 20 δῃηᾷ ἰν. 1. 

εὐζώνους, “νν»ε]]- σἰτί,᾿ “δοίϊνα.᾽ οἱ εὔζωνοι 15 ἴῃ 6 [δομηῖοαὶ πδηηδ ἔου 

[πηΠ6 Οτϑεῖκ ΠΙσῃ]δηα ἴγοορϑβ οἵ ἰο-ἄαν, ἴΠ6 Ζυζογι65 οἵ ΟἿΣ ΠΕ ΒΡΑΡΟΊ5. 

7. ἐγένοντο, Ξ0]εοὶ “ ΜΙΠταάαΐεβ δηα ἢΪ5 πλεη.ἢ 

Κρῆτες, [Π6 2οο (γείδηβ ννῆο δα [Ὁ]οννεα (Ἰθαγοῆαβ, ἃ5 Χομορἤοη 

{61}1ς τ 1 1. 11. 0. 

βραχύτερα---ἐτόξενον, “Παὰ ἃ 5Ποτίεῖ ταῆσε ἴδῃ [Π6 Ῥευβίδῃβ, Ψ1Ὸ 

Παά Ἰἰατρσεὺ ον; οἷ, ἴν. 17 μεγάλα δὲ καὶ τὰ τόξα τὰ Περσικά ἐστιν. 

ψιλοὶ ὄντες, “45 Ὀεΐπρ' ΠΙΡΗς-ἀγηιθα,᾽ ἐαπδαζ 58 οὗ [Π6 ρδγιςοιρ]ε; οἱ 

15}. 

εἴσω τῶν ὅπλων κατεκέκλειντο, “Πα Ὀδοη εοποϊοβθα ἰηϑάθ {ΠῸ 

Πεδανυ-αὐπηθα ἰγοορβ, ΨῆΟ [ογηηθα ἰἢς οιϑ]46 οἵ ἴπ6Ὸὶ ΠοΙϊονν 54ιαῖα. 

Εοῖ τὰ ὅπλα-εοἱ ὁπλῖται οἵ. 11. 26; 4150 11. 11], 2 ἐκτὸς δὲ τών ὅπλων 

μηδένα καταφανῆ εἷναι “ἀηα [ῃαἰ πο οἠδ τηϊσῆῖ 6. νΊ51016 ουἰϑιάθ τΠ6 

ΒΟΡ 65. 11. 1]. 4 τὰ δὲ ὅπλα ἔξω “ δῃηὰ [Π6 ΠΟρΙ]1[65 τηγοπησ ουί5146.᾽ 

βραχύτερα-- σφενδονητῶν, “1 5]Π]ΟΥΓΕΥ γδηρο5 [ἢ δΔῃ 50 85 ἴο τᾶ ῇ 
(ἢς 5]]ηρσεῖϑ.᾽ ΕῸΓ 16 σεηϊίνα δἴζευ ἐξικνεῖσθαι οἴ. δ ͵εῤῥογιῖσα ΝΊΙ. ν. 17 

ἐξικνοῦντο ἀλλήλων. Ἐπτρ. ΖΦ είγα ὅτ2 τί δῆτα δρῶντες τοῦδ᾽ ἂν 

ἐξικοίμεθα; ὝὙΠ6 σοηϊ να ἰ5 [η6 πιϑιι8] σαθ8 δε. νϑυῦβ οὗ αζϑιῖγι αἵ, 

ἀείζηηιο, γεαεἦ 7, δἴς. 

ὡς ἐξικνεῖσθαι. ὠὡἧς ἰ5 Ξοπιείϊπηε5 πο ὈΥ Χεπορῆοη ψ Ποῖα Αἰς 

ὙΥΓΙΕΙΘ ΘΘΠΘΥΔΙΥ 56 ὥστε. ΟΥ̓ ἰν. 28. 
8. τῶν ὁπλιτῶν καὶ τῶν πελταστῶν, ρατγί[{ἶἰνε σεηϊῖνεϑ δίτου οἵ, 

“ἴοβε οἵ {π6 Πορ!ῖ65 δηαᾶ ρε]ίαδίβ ῇῆο Πδρρεηβά....᾽ ΟἿ. 8 8 «δηά 

ΤΌΣ; 

πελταστῶν, “ἰαγρείξογο, ΠρΡΉΓ- γι 64 ἰοοί-50] 1 6γ5, θθδγίηρ' ([Π6 πέλτη 

ΟΥ̓ ἸΙρῃϊ 5}1614 οἵ Τηγδοίδη ΟΥΙΡΊη, οὐθϑοθης-5Παρεα δηῃᾶ σονεγεα ψν] ἢ 

Ἰεαίμεσ. ΤΠΘΥ ἰοΥπιεα δὴ δπὶ ἱπἰουηθαϊαίε Ὀείννθεη {π6 Ὠδανη]γΥ- 

εαυ!ρρεά Πορ]εβ δηα {Π6 5ῃδυρ- 5ϑῃοοίειβ. (γυμνῆτες, 566 ἴν. 26). ἘῸΓ 

αἰίδοὶς (εν Παά ἃ ανε]ϊη (ἀκόντιον) Δηά ἃ Ἰοηρ' ϑυνοτχά. 

9. οὔτε οἱ πεζοὶ--- χωρίῳ, “ΠΟΙ οοὐ]ά {ΠεΕὶΓ ᾿πίδηςὙΥ ονδγίαϊςα (ἢ ς 

ἸηἰΔπίγυ οὗ [Π6 ΘῃΘΠΥ, 85 ἴΠοῪ γαῖα ἤδεϊηρ νἹτἢ ἃ ἰοηρ βίασί δῃὰ 18 

ἀϊβδίδηςθ ννὰβ δῃογί.ἢ 

ἐκ πολλοῦ. (Υ 8 τ ἐκ τόξου ῥύματος “ΜῈΠῸΠῸ ἃ Ὀον-5μοὶ βίαν. 

ΟΓ. 1. Χ. 1οὸ ἐκ πλείονος ἔφευγον. 



ὲ 
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10. ἅμα; νυν] καὶ φεύγοντες, “ἀνε ΨΏ1]16 ἤξεϊηρ,᾽ 

εἰς τοὔπισθεν τοξεύοντες. “Ενεη ψ ἤδη τοι τησ, (η6 Ῥεοβίαῃ Πουϑε- 

τῶδῃ οουά ἀϊξομαῦσε Ηἷβ αὐτου ΟΥοδδί δἰβ5 Ἰανεὶῃ Ὀθμϊηα Ηΐπι ΜΠ 

εἤξδοϊ, ---α ἀδχίουιν γῇ ]οἢ {π6 Ῥαυίῃ]δη5 Ἔχ] 1164 αἰζαγνναγαβ 5111 ΠΊΟσα 

ΒΙΡΏΔΙΥ, δηα σνῖο ἢ (ῃ6 Ῥειβίαη ἢογβειηθη οἵ [6 ργεβοηΐὶ ἀδύ ραγα}]6] 

ψΊ {πεῖν σα ὶη65.᾿-- ΚΟΤΕ. 
ὁπόσον--ἔδει, “ΑΠα 45 ἴαΥ δ5 ἰῃ6 Οτεαῖζα ννεηΐ ἰῇ ρῬαιθαϊῖ, 850 [ᾺΓ 

{πεῪ Παά ἴο σουηβ Ῥδοὶς ασαΐη, Πρῃτηρ' 411] [Π6 {1π|ε.᾿ 

διώξειαν, ορίαίϊνε οἵ [τε πα ηοΥ ; οἵ, 1. 20, 32. 

11. τῆς ἡμέρας ὅλης, “ἴῃ [ῃς σουγδε οὗ 4}] {παΐ ἄδγ. 
τὰς κώμας, {116 ν]]]ᾶσαϑ τηθηςοη δα 1 11. 34. 

ἀπὸ τῆς φάλαγγος, τηεαηϊηρ [Π6 5δ1ὴη6 ἃ5 ὃ 9 ἀπὸ τοῦ ἄλλου στρατεύ- 

ματος. 

12. ἡἠτιώντο--μαρτυροίη. ἘῸΓ {Π6 ἰγταποιῖοπ ἔγοτη {π6 ἱπα!σαίίνε ἴο 

[πε ορίαίινε ἴῃ ογαζίο οὐέῤζφτεα οἷ, 11. 1. 3 οὗτοι ἔλεγον ὅτι Κῦρος μὲν τέθνηκεν 

᾿Αριαῖος δὲ ἐν τῷ σταθμῷ εἴη. Τὴ οὔτ ραβϑᾶρα {Πϑγρ 15. ἃ 5ρθοῖδὶ γϑᾶβοῃ 
ἴου {Π6 τοιθηςοη οὗ (ἢ ᾿ηαἀϊοαίνα ἡτιῶντοι Ὑπδ ογαΐίο γεεία νγουϊὰ Ὀδ 

ὀρθῶς ἠτιᾶσθε καὶ αὐτὸ τὸ ἔργον ὑμῖν μαρτυρεῖ. Τί ἡτιᾶσθε παᾶ Ὀξεη 

ταγηφα ἰηΐο {Π6 ορίαἰϊνε αἰτιῴντο, (6 ἀἰκιἰηοίίοηι Ὀείννεεη {Π6 ᾿πηρετίθοι 

ἠτιᾶσθε δῃὰ πε Ργεβεηΐ μαρτυρεῖ νου] πᾶνε αἰδαρρεατεά. ΤῊϊ5 5Πηονν8 
{π6 {|| } Ὲ οὗἹὨ [Π6 σογγεοίίοη αἰτιῴντο δἀορίςα ὈΥ͂ Ξοπ16 τεοθηΐ βαἀϊίουϑ. 

14. τοῖς οὖν θεοῖς- -δεόμεθα, “ὙΠΔηὶς μεάᾶνε ἰμαΐ (Π6 ΘΠΘΙΩΥ 
δἰἰδοκεα ἃ5 ποί νἹἢ ἃ ἰᾶτρα ίοτοθ παῖ ἢ ἃ 5Π18}1] ἀεἰδοῃηηεηΐ, 50 ἃ5 ἴο 

Ὧἀο τ5 Π0Ὸ ϑϑϊοιιβ ἤϑιῖὴ, αΐ ταίμεσ ἴο βϑῇῆονν 158 ψῃαΐ να βίαμπα ἴῃ 

πεεα οἱ. 

15. νῦν γὰρ--ἐξικνεῖσθαι, “ΑἹ ργεδεοηΐ (Π6 δηοιηυ 5ποοί δηΐ 5]1ηρ’ 

αἱ βσιιο ἢ ἃ ταῆσα [ἢδΐ οἵἷἦ (γείδη διίσῆειβ σδηηοΐ ΥΈΡΙΥ, Ποὺ οὐγ Πδηάή- 

[γον οῖβ γΘ80}} 50 [αγ.ὔ 

οἱ ἐκ χειρὸς βάλλοντες, 1.6. (Π6 ἀκοντισταί τηεπιϊοηο6α ἴῃ ὃ 7. 
πολύ, ἰο Ὀ6 ἴακεη ψ ἢ χωρίον, “ ἴοΥ ἃ στεδί ἀϊἰβίαποο,᾽ ---ἀοοπβαΐϊνα οὗ 

5Ρᾶςε ἰτανεογβεᾶ. 

ἐν ὀλίγῳ---ῥ ὕματος, “Απά ονεῖ ἃ 5ῃοτί αἰβίαησα πο ἰοοί- 50 4161, νγεύα 
Ὦδ6 δνεὺ 80 5 , σου] οναγίαϊκε δηοῖποῦ ἴῃ Ραγϑαι 1{ δ βίαγίεα {Π6 

ἀϊβίδηοθ οὗ ἃ θον-5Ποΐ ἴῃ δάνδηςα. 

ἐν ὀλίγῳ. (Ι΄. ὃ ο ἐν ὀλίγῳ χωρίῳ. 

“ἐκ τόξου ῥύματος. (. ὃ ο ἐκ πολλοῦ. 
16. εἰ μέλλομεν, “1 ννγε πηθδῃ ἴο ργενεηὶ (Π6 βηθΩΥ γοια ἱπιροάϊηρσ 

ΟἿΥἿ ΤΔΥΟ, νγα ννδηΐ (1.6, γγα τηϊιϑί σαί) 5]1ὩρῸ 5 Δηα σαν ΑΙΥ ἃ5 500 ἃ 5 

ΡΟΒ51016.᾽ 

βλάπτειν, Πεῖε ἴῃ 115 ΡΥΪΔΔΙΥ͂ 5θη86 οὐ “ἰπηιροάε,, ταῖμθγ ἰμδῃ 
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ηΐαγα.᾽ ΟΥ, ΤΒαο. ν. το ἐλπὶς κἂν βλάψῃ οὐ καθεῖλε, “Πορε εἐνεῃ 
ἰΠποῸρῚ 566 ἱπιηρεάξ {Π6ηὶ ἴῃ {Πεὶγ οοῦγϑα ἀοο5 ποῖ ἰὰν {μαι ἰονν.᾿ ΤΉΪ5. 
ἰ5. (6 οτάϊ αν σἰσηϊβοαίίοη οἵ [Π6 νεσῦ ἴῃ ΗομεΥ. Ἢ 

τὴν ταχίστην, δάνεια} δοοιδαίϊνα, ὁδόν Ὀεΐησ πηδεγβίοοά ; οἴ, 

ἷν. 17 μακράν “α Ἰοῃρ νναγ,᾽ δῃᾶ ἰἱν. 46 τὴν λοιπήν “1ῃ6 τεϑὶ οὗ (ἢ8 

γγαγ. 

διπλάσιον---σφενδονών, “ ἀοιι]6 45 αγ δ5 ἴΠ6 Ῥειβίδῃ 5]1ηρ5.᾽ ΒῸΓ 

{πὸ δεν ΟἾ 1.27.1: 14. 

17. ἐκεῖναι, “{Π6 ]α((οτ.᾽ 

διὰ τὸ---σφενδονᾶν, “Ὀεοαι5α (Π6 βίομθϑ ψ ἢ νυ ΠῚ ἢ {ΠΕ Ὺ ϑπηρσ ΜΕ ΓῈ 
α5 ἰάγῦρε δ5 ἴπΠ6 Παῃὰ οοι]α Πο]ά.᾽ χειροπληθέσι 15 ἃ Ῥτεαϊοδίθ. 

μολυβδίσιν. [Ιεαἤξδῃ Ὀι]]εἰ5 πανα Ὀθθὴ ἰουηά οὐ ἴῃ ρ]αίη οἵ 
Μαζαίϊῃοηῃ δημᾶ οἰβϑεννῆεία 1 Οτεθοθ, τδην οὗ {Πειὴ τηδυϊοα ἢ 

{πη ουθο 5, Πα πη]65. οὗ ρείβοῃϑβ, 8η4 δυύθῆ σΟμλϊο ᾿Π5ΟΥΡΙ]ΟΠ5, 510 ἃ5 

ΔΕΞΑΙ “ἴαϊκε {Π15,᾽ δηά ΤΡΩΓΑΛΙΟΝ, “πα ΟΥ “Δ]ιηοπ.᾽ ὍΤη6 Ἐοχηδῃβ 

ἴοο υϑεα ᾿Ιεαάθη Ὀυ]]εῖσ ΟΠ {ΠῸὺ ο4|16ἃ οἠαηαῖσς " ΔΟΟΥΙΠ5,᾽ ΟἿ 

ασοοιπηΐ οὗ {Π6ὶΓ ονα] 5Παρ6, 450 βίαιιρε ψι {που θο115 δηα ᾿Π5011Ρ- 

[ἰ0η8, 6.5. ΕΕΕΚΙῚ ΡΟΜΡΕΙΜ: ΜΑκΒ ΤΟΝ : ΕΟΘΙΤΙΝῚ ΡΕΕΒΙΘΤΙΒ; 

δηᾶ (Π6 1κ6. Τυχίηρ 5.]1α᾽5. δίερε οὗ {πΠ6 Ῥεϊγαδιιβ νγε ᾶΓῈ το] 4 {μαὲ 

ἴννο (ταϊΐογοιιβ 51ανεβ. ρᾶγβε ἱηἰογπηαίίΐοῃ ἰο ἴπ6 Ὀδβϑίερειβ ΕΥ̓ ΙΓ ηΡ 

οἡ Ὀι]]εῖ5. 

18. αὐτῶν, ρατίἶνε σαηϊῖνε αἰίου τίνες, “ψηο0 δπιοησ {πειη᾽; 

ΓΘ .8; 

τούτων, “'Ϊῃ Εχοῆδησα ἴο ἴῃθ56 5]1ησ5,᾿- -- ρϑηϊνα οὗ ναΐαα; οἱ, 

ΗἩοηλευ Ζ7.. ΝΙ. 235 τεύχε᾽ ἄμειβεν χρύσεα χαλκείων “οΠαηρσεα σοϊάθῃ 

ΔΥΠΊΟΌΓ [οΥΓ ὈΓΟΏΖΕ.ἢ 

καὶ τῷ σφενδονᾶν--εὑρίσκωμεν, “Δηᾷ [{ [ΟΥ ἀὴγ οἠς ΨΊ]1ησ ἴο δοΐ ἃ5 

5ΠΠΡΕΥ ἴῃ ἰῃ6 ῥΙαοθ δρροϊηίβα ἴοσῦ Ἠΐπι νγὰ ἤΠηὰ ϑογὴβ ᾿πη Π Υ͂ 
 ΕΒΙΘΈΘ, Ὁ 

ἄλλην, “᾿Ῥε5᾽465᾽ ([Π6 εχίγα ΠΟΙΟΥ͂ Ραυπιθηΐ; οἵ, ἵν. 21 δηά ΘΟΡ}. 
Τ λεἰσοίοίες 38 καὶ ταῦτά γ᾽ ἄλλα θάλπεται ῥάκη “αγε δῃᾶ ΠΕΙδ ἅ16 τὰρϑ 

ὀεοίαίές ἀνγὶηρ ἴῃ {Π6 5ση." Δ Έβ0}. «δεῤΖεγὲε 424. γίγας ὅδ᾽ ἄλλος, “ΠδΓα 15 
ἃ σιαηί ὀεορίαἶς." 

ἀτέλειαν, 1.6. ἐχοιηρίίοη [του βοηα οὗ [Π6 ογάϊ παυυ ἀπΕ165 1ἢ σΔΙΊΡ. 
ΑΘ] δῃ 5Ρ6α]ς5 οἵ ἀτέλειαν φρουρᾶς “ ἐχοΙηΡΙΙΟη ἴτΟΠῚ συ 5οη ἀαίγ.᾽ 

19. τοὺς μέν τινας -σκευοφοροῦντας, “50η16 ἴεν ΜΙ τη6, ΟἰΠΕΥ5 

Ὀε]οησίηρ ἴο (]δαυο5᾽ σαναῖσγυ Ὀπὲ ες ΘΕ ἢ Πα, Δ Πα ΤΔΔΗΥ͂ ΤλΟΓ6 ᾿651465 

οαρίυγοα ἔγοτη [Π6 ἜποΙΥ Δ ηα πον δοίϊηρ ἃ5 θασσασα 8η11)}}415.᾿ 

τῶν Κλεάρχου. ΟἸξαγο θ᾽ {π|| θοαν οἵ σάνα!γυ, ΠαΠ Θτηρ' 40 

ΟἾΪγ, μα ἀεβεγίεα (11. 11. 7); θαΐ, ἃ5 νψγα 5866 ἔγοϊῃ (15 ραβϑᾶσβθ, 1Π6Ὺ 
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Παά Ἰεῖϊ δουῆς οἵ {πεῖν ἤοῦβθε5. ΤῊΪβ 15 ας Ὠδίαχα]; ἰοΥΓ ἀοαθ11655 (16 

ἴΟΟΡ ψου]α Πᾶνα Πα 50η16 5ρᾶγε Πούβ65. 

ἂν οὖν--ἀνιάσουσιν, “[{ [Πεῃ νῈ ΡΙοῖκ ουἱ 411 [ἢ656 δηὰ βαθϑιϊαίθ 

(τερα]αυ) Ῥαρσραρε δῃϊπια]5 ἕου {μ6πὶ, ἀῃηα αἀαρί {πε Πούβ65 ἴοσ ἴΠῸ τιδε οἵ 

ΟΑΥΑΙΤΥ, ΡΕΙΠαρ5 {Ππ656 ἴοο ψν1}} βομηθννηδΐῖ ΠΟΥ {πρτϊν65.᾽ 

σκενοφόρα, 1.6. ΟΧΘΠ, Τη}]65 ἀπ 45565. 
εἰς ἱππέας. (. ἰν. 17 χρῆσθαι εἰς τὰς σφενδόνας. 

κατασκευάσωμεν. ΤῊϊ5 νεγῸ ᾿πο] 465 (Π6 4645 Ὀοίῃ οἵ ἰταϊηϊηρ ἀπὰ 

Θαα!ρηθηΐ. 

ἵσως--τι- ἀνιάσουσιν. Νοίςε {Πδ6 τεπηεα δηα ἀε]ϊοαίθ ἸγΟΩΥ νυ ὨΙΟἢ 

15 οπμαγαοίογβίὶς οὗ [ῃ6 ατδεὶς Ἰαηρσαρε. ΟἿ, 1. 37. 

20. εἰς διακοσίους-- εἰς πεντήκοντα. (Ι΄ ὃ 6 δῃά ἴν. 1. 

ἐγένοντο, “Διηοπηίοα (οὖ; οἷ. 1. 23. 

σπολάδεςς. ΤΠε σπολάς νγαϑ ἃ δαί ΠΕ  οἰγ855 οὐ ὈθΗ Ἰοεγκίη γεδοῃίηρ 
ΟΥ̓ΕΓ {Ππ6 ὮΙΡ5, δπᾶ {πἰηροα ἢ 5105 οἵ Ἰθδίπου τουηά 115 ἰοννεῖ βᾶρε. 

1 ννὰβ [γεαιοη]νΥ σονεῖεα ΡΑΥΓΥ Οὐ σΟΠΊΡ] (ον ἢ πηαίαὶ, Ἔβραο δ! }Υ ἴῃ 

[πε ἔδτιαι οἵ 508165. 

θώρακες. ΤΠε θώραξ ννᾶβ ἃ τιείαϊ] ουϊγα55 σοηϑίϑίίησ οὗ ἴνγο βεραγαίβ 

Ῥίεβοθβ, οὔθ σονϑυηρ ἴΠ6 ομεϑβι, {πΠ6 οἰπεγ (ῃ6 δεῖς, Ἰοϊμβα ὮΥ γηθδηβ οἵ 

ΟἸα5 05 ΟΥ̓ Ὀμποϊκ] 65 - 1 ννὰϑ αἷ5ὸ [αϑίεηδα ὈΥ ἃ ᾿ἰβαίῃεγ Ρε] 1. Τῆς [τοπί 

ῬΙαΐθ νγὰβ βοῃηδίπηθ5 Ἔχίθη δα ἴο σονοὺ ἴπΠ6 βἰοιηαοῃ. Α8 ἃ ρτοίβξοϊίοῃ 

ἴο {Π6 ΠΙρ5, ἴπϑγα νναβ, ἃ5 ἰὴ ἴῃς οαβε οἵ {πΠεῸ σπολάς, ἃ 567165 οἵ 5ί11ρ5 οἵ 

Ἰεαί θυ οὐ (ε]ΐῖ, σονεύεα ψιἢ Ρ]αίεβ οἱ τηεία]ϊ. Τῇ 656 γεβθη ]86α ἃ [(ἰ}} 

δηα ψψο τας ο4]]εα πτέρυγες “[ξαἰΠ6γ5.ἢ 

Ιν. 
. 

ἽἼ. ταύτην τὴν ἡμέραν, “(Πτουρπουΐ {Πἰ5 ἀαγ,᾽ ἀπτγαίίοη οὗἩἨ ἔΐτη6, 

σοηίταβίβα ἢ τῇ ἄλλῃ “ οα πε τηούτονν,᾽ ροϊμΐ οὗἉ {ἰπη6 ; οἵ. 8 18. 

χαράδραν. “Α τανίπθ νου ὈΥ νυ πίθου γΓαΪη5. ΠΊΑΥ͂ σΟΙΓΟΒΡΟΠά ψ] ἢ 

[Π6 ν]]ον τηθητὶοημθα Ὀγ Χοπμορἤοη ; θὰ 1 (Πτη}κς (ῃς (Βαζὶγ (ἃ {Ὁ αἴαγν 

οἵ {πε Οτεαὶ ΖαὈ) ἴαγ τλοσα ΠΠςο]γ ἴο παν θθθη {Πς ἰοτγαηί- "64 νἱοννοά 

ΟΊ 50 πο ἢ αἰαιη ὈΥ̓͂ (Π6 (ἀὐδεῖὶς σοϊημηαπέοδι, δηα {Π6 ραθϑθαᾶρε οὗ 

νν]οἢ Μιιηγαάδιεβ τϊσῃς ἤανε αἰϊβριίεα ἢ βοπ]θ ριοβρεοὶ οἵ 

50 6655.᾽-ἰ ΑΥΑΕΌ. 566 Μδρ, Ρ. γ8. 

2. λάβῃ. Εογ [Π6 τεϊεηίίοη οἵ {Π6 δι] αηοῖίνα ἴῃ ογαΐίο οὐδέχμα ἴο 
Ρτοάποβ ἃ σίάαρῆϊο εἤεοϊ, 586 1. 6, 9. 

καταφρονήσας ὅτι, “51η06 Πα ἀ65ρ᾽564 [δὰ ἤτοι {πε ἔδει {Παΐ....᾽ 

ἐνόμιζε. ΜαΙκ (Πα οτος οἵ {16 ᾿τηρμοτγίεοί :--  Ὡδ νγὰβ {π]η κίηρ 41] 
[ἢς {ἰπη6.᾿ 
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3. ἔχων τὴν δύναμιν, “1 ἢϊ5 ἔογοα.᾽ Νοῖβ {π6 α8ε οἵ {Π6 ἀυίϊοϊθ. 
8.5 ἃ Ῥοββεβϑῖνα ῬΥοπουηῃ. 

παρήγγελτο---δυνάμεως, “Νονν ογἄετς Πα Ὀδθῃ ραςβϑᾶ ἰο {ῃοβα οὗ 
[πε ρΡε]ϊαβὶβ πα Πορ 65 ἤοβα ἀπιγ [ἢ νγὰβ ἴο ἴαϊκα ραγί ἴῃ {Π6 Ραγϑαῖέ, 

Δη4 [Π6 σαναῖγν δα Ῥδθη Ὀϊάάβη ἴο ραγϑαα ἢ οοπἤάξησρ, βεείησ (Πα 

δῇ δάεηπαΐε ἴοσοα σνοι]ά (ο]]ονν πεῖ οΪοβα.ἕ 

πελταστών --- ὁπλιτῶν, ἀδρρυ σεϑηϊνες. ἀεδροηάϊηρσ οἢ ἐκείνοις 

πηἀεγοίοοά, [Π6 δηϊεοεάεδηϊ οἵ οὕς. (ΠΕ, 1. 2. 

4. ἐπεὶ δὲ---χαράδραν, ἐχος ψΏθη ΜΙ ταάδίθβ Πμαα ονογίαϊκθη 

[Π6η1, δηᾶ 5]1}ὴ05 δηα δὔζοννβ ὕερδη ἴο αἷς εἤεοις, ((Π6 ἰγυτηρείθυ) ρᾶνα 

1[Π6 5ῖρῃαὶ ἴο (πες τϑεῖκβ ν ἢ Π]5 {(ὰπηρεΐῖ, ἀηα αἱ οὔσα ἴπΠοϑα πο παά 

γοοοῖνεα ἱπϑίγαοίίοηβ τὴ ἴο οἷοθα ἢ [ῃ6 ΘΠΘΩΥ δηᾶ [ἢ6 σαν  υΥ 

ομαγρεά. Βαϊῖ ἴ[ῃη6 Ῥειβίδηβ ἀἸα ποῖ νι Ὠβίδηά {πεῖν οπβεί δπα ἢθά ἴο [Π68 

Ταντη6.ἢ 

ἐξικνοῦντο. (Γ. 11]. 7, 15. 
ἐσήμηνε. Ἐὸτ [Π6 εΕἸΠ1|Ρ58 οὗ [ΠῸ βυθ]εοὶ οἵ, 8 36 ἀηᾶ 11. 11, 4 ἐπειδὰν 

σημήνῃ τῷ κέρατι. 

οἷς εἴρητο, Δηἰεσεάεφηξ ἐκεῖνοι πη ἀεγϑίοοῦ ; οἷ. 1. 21. 
5. τοῖς βαρβάροις, ἀαίϊνε οὗ ἀϊξαάναηίαρσο, “ἴογ (π6 ὈαΥθαγδη5,᾽ 

6. “(με Ῥαυθαγδηβ ἰοϑί παν. (, 8 30. 

οἱ “Ἑλληνες ἠκίσαντο, ἃ ΠοΙγ]6 ουΐταρσα ἴοΥ Ογέφᾷς ἴο σοιημηηϊῖ ; 
Ὁ ἐν ΧΗ ἐσ 

Θ. οὕτω πράξαντες, “ Βανίηρσ ἰατεά {Π5.ἢ 

7. Λάρισσα. “Τμαῖ Τ,αγῖϑϑα δπᾶ Μεβρι]α δῖα γεργεβεηςεα ὈΥ {Π6 

τυΐη5 οἵ Νιητουά δηα ΚΚουγπη)!κ πΠῸ Οὴ6. οαῃ τααβοηδῦγ ἀοαυθί. 

ΧΕΠΟρΡΠΟἢ 5 ἀδϑου! ρίϊοη σΟΥΓΕΒΡροη ας πχοβί δοουγαίεὶν τ ἢ [Π6 γαϊη8 ἀπά 

ΜΙ [μ6 ἀϊδίαπος θδίνγεεη {Πθπλ.᾽-- ΠΥ ΑΚΡ. ΤΠῈ ταΐηβ οἵ ΝΙπτουά 

ΟΟΟΌΡΥ͂ ἃ ρΡατί οὗ [Πε ρστεαΐ οἷἵγ οὗ Νίπενθῆ. ΤηῈ Οτεεῖκβ παβί Πμανα 

σίνεῃ [ῃ6 τρεῖς ἤδηὴα Ζαγίσσα ἴο [ῃ6 Ρ]αοθ, ἃ5 ἃ πϑαῦ ἃρριόδοῇ ἴο 5οὴβ 
Ἰοςδ] παπλθ ΜΉΘ {ΠῈῪ Ὠδαγὰ (ποτὰ; 6.5. 42 “44: λη7 οὐ 412 δ. 

ΜΜηδοι, ψῆο, νὰ (Πεὶγ 411165, μδά σαρίυγεά Νίπανεῃ ἴοπὶ {Π6 
Αϑβϑυγίδης αὐοιπί ὅοο Β.6. 

δύο παρασάγγαι, «οι 7 Τη1165. “Τῇε 2αγασαγῖρ', Ππ|ς6 115 Γβρύθβθη- 
[αἴῖνε (Π6 ποάδγηῃ Ἴαγϑαηῖρ ΟΥ̓ γ)αγεαζᾷ οἱ Ῥεῖβία, ννὰβ ποῖ ἃ πηδᾶβιγα οὗ 

ἀἸἰβίδηςε νει δοσυγαίεὶν ἀδίθγπιηθα, Ὀὰὶ γαίμοῦ ἱπάϊοαϊθα ἃ οεγίαϊη 

διηουηΐ οὐ {1π16 δι ρ] οΥ ά ἴῃ ἰγανείβιησ ἃ σίνθη 5ϑρᾶᾷᾶοθ. χανε! ]εῖβ ΔΘ 

ν76}] ἀννᾶῦβ Πδΐ [Π6 Ρειβίδῃ μαγϑα δά νὺϊθ5 σοηΒ: ΘΥα ὈΪγῪ δοοογάϊηρ ἴο {Π6 

ηδίαγα οἵ (ῃ6 σουηίτγν δηα (Π6 ἀ514] τηοάδϑ οὗ οοῆνευδηςοε δάορίεα ὈΥ 115 

ΠΑ Ια ηἴ58.. Τὴ6 μαγϑεαζ ἀπϑπὰ (Π6 Πουγ αἵ αἰπιοϑδί ἱηνδυαῦν 564 ἃ5 

δχρυθϑϑίηρ (6 βϑῃηα ἀϊδίαηοθ ὉΠαῖ (Π6 2αγαδαρρ᾽ νγὰ5 [80:6 5818 85 [ἢ6 



ΘΕ ΔῸΟΤΕῈΝ... ὅς 

τηοάδτη μουὺγῦ να Πηά ὉΥ̓͂ {ἰπ6 ἀἰϊδίδηοθ Ῥείνγεεη [,ατῖϑϑα (ΝΙτσγοι 4) δά 
Μέεβρια (Κουγπη)}1κ) Ὀεΐηρ᾽ σίνθη 85 51Χ ραγαβδῃρϑ, σου ϑροηαίηρ ἜΧΔΟΙ]Υ 

ΜΙ (μ6 πὰ θεσ οὗ Πουῦβ δϑϑῖρηεα ὈΥ {π6 ρῥγθβεηὶ ᾿ππμαθιϊδηΐβ οἱ ἢ 8 

οουπίτΥ, δηα ὈΥ (Π6 δας που 165 οὗ {πε Ταγκίβῃ ροβί, ἰο {πῸ βδῃηλα τοδά. 

ΤΠ 51Χ Βουγΐβ ἴῃ (ἢ]5 ἰηβίδηος αἀῦὲ δα] ἰο ἀῦοιὶ 18 ΕἸΏΡΊΙΒΕ τλ1165.᾿--- 

ΓΑΥΑΚΌ. 866 Μδρ, Ρ. 78. 

τὸ ὕψος, δοοσικαῖϊνα οἵ Τεβρβοῖ. 
εἴκοσι ποδῶν, σεηϊίίνε οὗ διηοιηῖΐ ; οὗ. ὃ 9 τὸ μὲν εὗρος ἑνὸς πλέθρου 

ΔΙᾺ ὃ 11. 

8. βασιλεὺς ὁ ΠΠερσών, 1.6. Ογτιβ (πε ατεαῖ, ἀρουΐ 550 8.6. 
ἐλάμβανον, ἱπιρετίεος οὗ (6 αἰϊεπιρί, “ψγεῖα ἔγγίησ ἰο νψγεβί. 

σειν: 

νεφέλη. ῬεΙΠΔΡ5 ἃ ἤδανυ ἴορ πεϊρεᾶ (ῃ6 Ὀεβίερίπρ' ΔΥΤΩῚΥ ἴο ἰαἶκα (Π8 
ΟἸΥ; οΥ, τῆοα ριοῦδοϊν, {πΠ6 ρᾶββθαρα σείειβ ἴο δῇ δβοὶρβα οἵ [μ6 βυη, 

γγΏ1Οἢ, Ὀεΐησ ἃ ὈΔα οπιεῃ, σαιιϑεα {Π6 1ΠΠ ΔΙ Δηΐβ ἰο ἀΘϑρδίγ. 

ἐξέλυπον, ιτϑεὰ Δρβο πίε], “[81164,᾽ “ραν ἀρ,᾿ 1.6. ἀραηδοπεά ἰἣς 

ἀείδεηοθ. Οἵ. Χεποόορβοι Οδεογοηηίσις νἹϊ. το τοῦ μὴ ἐκλιπεῖν ζῴων γένη 

“ἴο ρῥγενεηΐ 6 τᾶσθϑ οὗ δῃϊηηα]5 (αἸ]Ἰηρ.᾽ ἘΠΡ. 4.7. 2. 230 ῥώμη γὰρ 

ἐκλέλοιπεν " Οἵ δἰγεησίῃ ἢδ5 [4116 .᾽ ΟΠ 6Γ5 1655 ψ}6}} ΒΌΡΡΙΥ τὴν πόλιν 

αἴτεν ἐξέλιπον. 
Θ. παρὰ ταύτην τὴν πόλιν, Δ τιητι5ῖι4] τ56 οὗ παρά ἢ {πε 

δοουδαίϊνα, ΜΠΙΟΝ σἜΠΕΓΑΙΥ ἀεποίεβ φιοζέογε {0 ΟΥ̓ ημῃοΐίογε αἰογισ. ΟἿ. 

Υ. 111. 13 στήλη ἕστηκε παρὰ τὸν ναόν "ἃ Ρ1]1]΄ βίας ὈΥ [Π6 ἰεηρ]6.᾽ 

πυραμὶς λιθίνη, ποῖ ΤΕᾺ]]Ὺ ἃ Ὀγγαιηϊά, Τιαγαγά, ψμθη ἢ6 5ᾶνν 
ἴι ἢγβϑί, πηδάβ 6 ϑαπὶθ τηϊδίακα ἃ5 Χεηορῇοη. [ἰοῦ ἢ6 νυ65:--ο 

“1ι ννὰβ Ἔν ἀδηΐ ἰῃδΐ ῃς6 ΠΙρἢ σοηΐσα] τηοὰπηά, ογηληρ ἰῃ6 ΝΟΝΝ. ΘΟΥΠΘΓ 

οὗ ἴῃς τυΐηβ οἵ ΝΙτηγουά, νγαβ [Π6 γευηλδη5 οὗ ἃ βήιδαύα ἴον δηᾶ τοί οὗ 

8 Ρυταιηϊά, Τῇα ἰονγεῦ ρατί, θ.1] οὗἉ 50]14 βίοῃθ τηδβοησυ, πᾶ νυ ϑιοοά 

1ῃ6 ψτϑοῖὶς οὗ ἀρεβ; αὶ [ῃ6 ἸΡΡΕΥ νν4}15 οὗ θυγηΐ Ὀσοὶς [Ὰ]ΠΠὴρ’ οαϊνναγάϑ, 

δ ηἃ Πανίησ ὈΘΘη σα ΒΘ α ΘΠΥ σονοῖεα 1 φαγί δημα νερείαίίοη, {Π6 

τα] Παα ἰαἰκθη [ῃ6 ῥυγαιηϊάδὶ ἔογπι {Ππαὶ ἰοοσα πχαΐθυα]β (]]Π1πρ’ ἴῃ [ἢ 15 

ἸΏΔΠΏΠΟΥ νου] παίυγα! ῦ ἀβϑιιπθ. [1 15. ΥὙΕΥΥ͂ Ργόραῦ]α ἰΠαΐ 1115 τη 

ΤΕρΡτ βεηίβ {π6 ἰο οἵ ϑαγάδηαραϊιβ, νυ ]οἢ βδίοοα δἱ {π6 βδηίγαμποβ οἵ 

τῃς6 οἰΐγ οὗ ΝΙηανεῃ ᾿ (Δέρμευελ αγια] Θαῤγίογε, Ὁ. 125). 
ἼΟ. σταθμὸν .---ἕξ, “οπς ἀδγν᾽5 τηδίοῇ οομδίϑίϊηρ οὗ 5ὶχ ραιδϑαησϑ. 

Εοχ [Π6 ἀρροβιίτοη οἵ, ν. τό. 

τεῖχος, “4 ἰοτί, ΙΔ ΘητΠ64 1 ἃ τηουηα ονεῦ τοοο ἰεεὶ Ἰοηρ ἤθαγ {ἢ 6 

Ὑ]Πὰρα οὗ Ὑαγατθῃ. 866 Μδρ, Ρ. 78. 
Μέσπιλα, πονν ταριεβδθηίθα ὈΥ 1ῃ6 τὰαϊη5 αἱ ΚΚουγαη,κ, οα (Π6 

βαβδί Ὀδηκ οἵ ἴπ6 ΤΊρυ5 Ορροβιίβ ἴο {Π6 τποάθίῃ ἰοννῃ οἵ Μόβι!. 

Ἐ, ΧΕΝ, 11. 5 



66 ὁ ΑΜΝΑ84515 1 Γι; 16-- 

ΤΠ γαγά Πο]άβ {Ππαὶ ἴπ6 ταϊηβ οἵ Κουγπη)}ς, ΝΙτηγοια, Καγδυηϊθ δπά 

ΚὨοτβαρθαά, νυ σῇ Ρ]ασε5 ἔουπι δἰπιοβί ἃ ρεγίεσς ραγδ]] ε]οσγαμη, γαῖα 41] 

Ἰηο] θα ἴῃ {πῈ ἀγεὰ οἵ ἴῃς σγεαΐ οἱἵγ οὗ Νίηθνθῃ, ννῆοβα οἰγουϊξ νγαβ 

5414 ἰο 6 ὅο γ1165.; οἵ. [ομδἢῃ 111. 4 “Νον Νίπανε ννὰβ δὴ δχοθθάϊηρ 

ρτεαί οἰΐν οἵ ἴἤγεε ἀαγϑ᾽ Ἰουγησυ. 866 Μδρ, Ρ. 78. 

Αἱ {πεθα6 ἰουσ ρίασθθ, ἢ6 βϑαγ8, “εῈ τόγαὶ ἀννε!]ηρθ 1 {ΠΕΙΓ 

ἀερεπάθηϊς Ῥυι]άϊησε δηὰ ρδυκβ οὐ 2αγαα δες, [ουτΠ 64 1κὲ (ῃς6 ῥραϊδος- 

ἴα Ρ0165 οὗ Εργρί, σαρ40]6 οὗ βίδηαϊηρσ ἃ ῥγοϊοηρσεά 5ἰερε, δηά ἃ ρῖαςβ οὗ 

γεῖιρα [οσ 1Π6 ἱῃπδθϊίδηΐβ ἰῇ σαβα οἵ ᾿ηναβίοῃ. 1 ψ}}}} ποί ργείεπηα ἴο 

ΒΔΥ {παί ῃ6 ψΠΟ]Ὲ οἵ 115 ναϑί 5σρᾶσε νγὰβ {Π1Ο]Ιγ ᾿πΠδὈϊ 6 οὐ Ὀμ11 
ρου. γε πηιβῖ ποῖ Ἰπᾶρα οἵ Ἐδβίθση οἰτἰδβ ὈῪ ἴποβα οἵ Επτορε [ἢ 

Αϑβία ραγάθηβ δηα οὐομαγάβ, σοηίδιπηρσ βαθυσῦ5 δηᾶ ἄνθη ἀϊδιϊποῖ 

ψΠ]Παρεβ, ςο]]θοίεα τοιπηα ἃ νγα]]εα οἰτγ, ἀγα 411 ἱποϊ πα θά Ὀγ {Πε6 παῖϊνεϑβ 

ὈΠΑ͂ΘΥ οη6 σεηεγδὶ παηηθ᾿ (Δ᾽ ηευελ ἀγα] βαῤϑγίογε, Ρ. 640). 

λίθου ξεστοῦ κογχνυλιάτου. [Τιαγατὰ ἰουπηα “5105 οἵ [11πγεβίοηβ 

Δουηαϊηρ ἴῃ [055115, ΡΥ ΌΪΥ ἐλ οί ζελεα φρο γε ὁ σ οί ποιϊορά 

ὈΥ Χεποόρμοη ἴῃ ἰπδ ΡΠ η1 οὗ [Π6 νν 8115 οἵ Μεβρι]α. 

11. βασιλέως, ρετπαρ5 Αϑβίγαρεϑ.: 

ὅτε ἀπώλλυσαν-- Μῆδοι, “ψῆεη (6 Μεάδβ ψεζεὲ Ἰοβίηρ {πεὶγ 
Θρίτα δὲ {πΠ6 μαηάϑ οἵ ἴῃς Ῥεγϑβίδῃηβ. 

ἀπάλλυσαν, ἱπηροτίεοϊ, “ἡγεῖ ἴῃ οοιγβα οἵ Ἰοβίηρ. 
ὑπὸ ΠΕερσών, σοπϑίγπιοίοη ἀεζογαἶ 1710 10 126 567156, ἴῃ 6 νυ νἱγίμα!Πν 

ΒΡ. γηρ “ ἑλεν τυέγὲ ἐεῤγίνεα οὐ᾽ ΓΙ. ΤΠας. τν. 66 ἐκπεσόντες ὑπὸ τοῦ 

πλήθους. ( 4150 ὃ 5 τοῖς βαρβάροις ἀπέθανον. 

12. Ζεὺς δὲ βροντῇ κατέπληξε. δε Ἰκηον" ποίῃίηρ οὗ Δηγ Πἰβίοσγί δ] 

ίαεϊ ἴο ψγῇοἢ [ἢϊ5 ἸΙασεπα οδη γείεσ. ὍΤηδ Ῥγορμεὶ Νῆαπι (ἰ. 8) 5ΞΡΘαὶς5 

{ππ5 οὗ {Π6 [8]] οἵ ΝΙΠπενεῇ :--- Υ δὴ ονουγιπηηίηρσ Ποοα ἢ6 Μ1]] πηαϊςα 

Δ υἱίεγ δπᾶ οὗ {πῸ60 ρίαςε (πειθοῖ, δῃα ἀδυκηθθθ. 5841} Ραΐθθ ἢ15 

ΘῃδιηΪ65.᾽ἢ 

18. παρασάγγας τέτταρας. “ ΕἼοΟμῚ Μεβρ!]α {Π6 Οταεῖκβ τηαυομοά 
ἔουγ ραγαβδηρβ ἀπ ργοῦδὈ]ν Πα] θα θα {πΠ6 τηοάθγῃ ν]]αρα οἵ Βαδίηδὶ, 

Δ δηοίθηΐ δἱΐθ ὄβχδοίϊυ ἰουγ Ὠουγθ, ὈΥ 16 58] σαγανδῃ τοδά, ἔγοτϊη 

Κουγυη)ῖκ. ΜδηΥ δποίθδηΐϊ πηουηᾶς ἀγοιηα Βαίηδὶ πλαυῖκ [Π6 ΓΕΠΊΔΙΠ5 

οὗ {μοβα ν]]Π]ᾶρθϑ, ἔγοῦὰ ΕἸ ο ἢ, δἰζευ ἢανίηρ ταρι]5εα (η6 Ῥεγβίδη [ο 5 

ὉΠάΘΥ ΤΊΒβαρῃοΥη65 δἀπα Οτοηΐαβ, (Π6 Οτξεὶ ορίαϊπθα δὴ δρυπάδηϊ 

ΒΌΡΡΙΥ οἵ ρῥτον βἰοηβ.᾿ ---ἈΥΑΕΡ. 866 Μδρ, Ρ. 78. 

εἰς τοῦτον τὸν σταθμόν, 4 50-0411.4 γερηαρέ σοῃβίσγαιοσίίοη, ἐπεφάνη 

Ῥεΐηρ ἱγεαίβα δ5 ἃ νεῦρ οἵ πηοίϊοῃ :--- Δρρεαγεά ἰο {Πδτὰ οἡ (5 ἀδγ᾽5 

τΔΥΉ ἢ. ΟΝ 1. 22. “εϊβογίεα 1. νὶ. 7 σῴζειν οἴκαδε “ἴο Ὀτγίηρ 546 ΠοπΊε.᾽ 

Αοἰϑ νἱ. 40 Φίλιππος εὑρέθη εἰς "Αζωτον “ ῬΏΙΠΡ ννὰβ ἰουπὰ αἱ Αζοίι5.᾽ 



25 ἘπΠν ΜΝΟΖΤΕδι.- 6 

ἱππέας, Ὠϊ5 5οο σαν γΥ τη ηἰ]οηΘ( ἴῃ 1. 1. 4. 

θυγατέρα. (Ι, 11. ἰν. 8. Ηεῖ παῖε ννγὰβ ἈΠποάορπῃηέ. 
βαρβάρους, {πμ6 Α5ϊα11.5 οοιηπηδηάεα ὈΥ Αὐϊαθὰβ {Π6 [πΠ|δηά οὗἁ Ογτιβ. 

βασιλέως ἀδελφός, Δῃ 1116ρ!ἰπλαῖα Ὀγοίπεσ οἵ Αὐίαχευχοϑ δηα Ογτὰβ; 

οἷς πὰ ν 28. 

14. τὰς μὲν---διακινδυνεύειν, “ πανίηρ ροβίεα βοπηε οὐ ἢἰ5 ἴγοορβ ἴῃ 

{Π6 τϑὰγῦ οὗ ἴπῈ6 ὐεεῖκβ, δηα Πανίηρ ΘΕ ]εα τουηα οἰπεῖβ ἴο δοΐῖ ὩΡῸ᾿ 

{πεῖν ἤδηΐϊς5, ἢ6 αΙα ποίΐ νοηΐαγα οἡ ἃ αἀϊγθοῖ δἰίαοϊς μοσ νου ἢδ6 χἰ5ὶκ ἃ 

ἀξοϊδῖνα Ὀδίι]6 εἰιΠογ.ὄ 

σφενδοναν---καὶ τοξεύειν, 1.6. ὈΥ σοηίϊητι4] 5]Ἰγ]5ῃϊησ ΠΘ Πορεά ἴο 

Ῥίόνοκα πεῖ ἰο επίου (ῃε εμέ ὧδ δας ρυβραγεά ἴοσ ἴδῃ Ὀγ 1ῃε πλονε- 

τηβηΐβ 151 ἀθβουῖραα. 

15. διαταχθέντες, “ ροΞείεα ἀρατί᾽ ἴῃ 5]«ἱγγἸβῃϊηρσ ΟΥ̓ ΘΓ, ---- πο ἸΟΠΡΘΥ 
εἴσω τῶν ὅπλων 8ἃ5 {ΠΕΥ ψγεγα 1 111. 7, δΔηα δ5 {ΠθῪ Ψ1}1] 6 ἀραϊῃ ἴῃ 
ἵν. “06: 

οἱ Σκύθαι, ΔΡΡΑΓΙΕΠΕΥ ἃ ἰδοηϊοα] ἰθυπὶ [οὺσ τηουηϊθα το] εῖβ οὗ {Π6 

Θογίδη ἰγρε; οἵ. Αὐγίαη 7 “εἴ. 11. 13 οἱ τῶν ἱππέων τόξοις χρώμενοι 

ἱπποτοζόται λέγονται, ὑπ᾽ ἐνίων δὲ Σκύθαι. 

οὐδὲ γάρ---ἦν, “ΕῸΥ ἰἰ νγᾶ5 ποῖ δαϑὺ ὄἜνεὴ ἱπουρῇ ἢ νγεῖα δυαῦ 56 

ΔΏΧΙΟΙΙ5,᾽ 1.6. οα ἀοοοπηΐ οἱ {Π6 ἀδηβιίυ οὗ (Π6 ἐπεηλγ᾽5 μοβί. 

ἀπεχώρει--- ἀπεχώρησαν. Μαις (Πς ἀϊετεηος οὐ ἰθη56,----' θερδη ἰο 
τείϊγε ̓  δῃᾶ “Παά δοίμδ!!ν τειἰγεα ἢ; οἵ, 111. 5 διέφθειρον---διέφθειραν. 

16. οὐκέτι-- ἀκροβολίσει, “πο Ιοηπρε αἸΪ4 ἄδιημαρε ψι {Πεὶγν 

ῬΤΕνΊοι5. 5 Κἰγη]5ῃ1ηρ,᾿᾽--τὶ.6. 1 (Πεῖνγ 5Κἰ τ Ἰϑῃϊηρσ ἂς ἐλέγ αἰϊα ὀέ707. 

τότε ποΐῖ ππίγεαιθης Υ Πα5 {5 τηθδηϊηρ. 

τῶν τοξοτών-- ἐτόξευον, “(πΠ6 (τείαη διοῃοθυς 5μοὶ αυίπου [Πδὴ [ἢ6 

Ῥεγϑίδῃ Δυσῇευβ.᾽ 

17. ἁλίσκοιτο, ορίαἰϊνε οἵ [τεαιιεηογ. (Ι΄, 1. 20, 32. 

ἐμελέτων---μακράν, “ΠΥ υξεα ἴο ρτδοίίϊβα βῃοοίίηρ ἃ ἰοῃρ ὑνΑΥ͂ 

Δἰγϊησ ὈΡνγαγβ,᾿ -ττθὸ 8ἃ5 ἴο βεηα (6 δύΐονγβ [σοὺ , Ἰυ5ὲ ἂ5 ψγὰ δά]αβί 

1Π6 5ιρῃϊ οἵ ἃ γ1ῆ6 δοσοσζάϊηρ ἴο {Π6 τδῆρϑ. 

μόλυβδος, ον Ὀα]]εί5 ; οἵ. 111. 17. 

18. ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ. - τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν. (ἴ ὃ τ. 

πολὺς σῖτος. δε ατε (ο]4 {Παΐ [(δυΈΠ1γ 15 [Π6 οπατγδοίογιβίϊς οὗ [ἢ 6 
Ρ]αΐη οἵ Νιπανθὴ αἱ {Π6 ργθβοηΐ ἀΔΥ. 

ταῖς κώμαις, αἱ Τὶ ΙζειΓ, “Μοαηΐ Ρ]θαβαμί,᾽ ἃ τηοάθγῃ ἴον ἀρουῦὶ 

9 Π11165 οσλ Μόβυ]. 866 Μδρ, ὑ. 78. 

19--23, Τῇδ ρεηρίαὶ βεη56 οὗ [ῃϊ5 ᾿Ἰηηρογίδης ραββϑαᾶρα ἰβ5 νγ6}] σίνεη 
Ὀγ τοί :-- Α]] {Π15 τηάγοῃ ννὰ5 τπλδάβ ππάθυ πηγθιμὶ {ἰπρ ἀππούδποθ 

ἔγοτι [Π86 δῃθηυ, ᾿ῃϑοιηθσοῃ ἰπαΐ, ἐμουρ ἰῃ6 οΥάεσ οὗ ἴμ6 ατθεὶκβ ννὰβ 

π᾿ 53 4 



68 ΠΑΔΑΒΑΒΙΒΟ τ 
ΠΘΥΘΥΓ ὈτΟΪκοῃ, ἃ ΘΟΠΒΙἀΘΥὉ]6 Πα ΡΕΥ οἵ {Π6 1 τηθηὴ ψεσα ψουηαθά. 

Εχρεσγίθηςθ δυσὶ ἴῃ {παῖ Ζ2 ἐσᾶς 1γιεογευεγι16γ1} 707 ἐλ τὐλοΐό ἀγ1} 10 

ηεαγολ 171 ὁ716 17:01]6χ]όδε, τἐγιεἰϊυϊαϊφαῖ, ἀολίοτο σφηαγέ ; δθα [ΠΘΥ δΔοσογτα ΡΥ 

σοηδίϊαἰξα 5ῖχ ἐρελὲ οὐ τϑριπηθηΐβ οἵ τοὺ ᾿η6 δδοῇ, βαραϊνι6α ᾿πἴο 

σΟΙΏΡΔΠΪ65 οἵ 50 Δη4 δ᾽ηόδηηοίϊεδ ΟΥ̓ 5. Δ] ΪΘΥ σΟΠΊΡΔΠ165 οἵ 25, βδοῦ ψ] ἢ ἃ 

5ΡΘΟΙΑ] οἴποεῦ (Ομ ΟΥΠΊΔΌ]Υ ἴο {πε Θραγίδῃ ρσϑςίῖοα), ἴο πον βερδγαίεὶυ 

ΟἹ 680} ἤδηϊς, δηᾶ δζλε ἐο γα δαωξ ογ γμαϊ τη, ἂς ηεῖρ]ξ σε ἐδδ 

μοίμαΐίογες ο77 ἐλδ εορέγας για55, αὐϊϑίησ ἰτοπλ 1πηρβαϊτηθηΐβ ἴῃ (ῃ6 τοδά 

ΟΥ τηξηδοο5 οἱ [ἴη6 ἐπειην. 

ΤἼης οοτγεοί ᾿ηἰογργείαξίοη οἵ ἴΠ6 ννο]8 ράββασε ἀβρεηάβ οὨΙ ΘΗ οα 

ἴννο Ροιη(5 :- 

(η) χε πιιβί υπαἀεγβίδηά ἰΠαΐ τὰ κέρατα (ξδ 10, 20) 15, ἃ5 ΜΙ Ῥγεΐογ 

Ῥοϊηΐβ ουΐ, νἸγίμα! ]γ δαυϊνα]θηΐ ἴο αἱ πλευραί (δ 22),---ἰῃξ οὨΪγῪ᾽ αΙΠεγθηοα 

Ῥεϊηρ [15 ἴμαὶ ἴῃ [Π6 οαβδε οἵ κέρατα ἴῃ6 Παηὶζ5 οὗ [6 οοϊστηη 8Γ6 

τεσαγάβα ποτ {Π6 ἐχέγεηι1265, ἴῃ [Π 6 οα56 οἵ πλευραί ἴτοτη [Π6 σΖαἴε. 

(2) ὍΤΠα βεοομα ββηΐθποβ οἵ 8 21 ῃγιβί Ὀ6 ἰδίζβη 85 1ἴ 15 Ἔεχρ]αϊηδα 

Ὀεϊον. 

19. ἀνάγκη-- ἀτάκτους ὄντας, “ΤῸΓ ἰΓ (ες Πδηῖκα οὗ ἴπ6 ΒοΙ]ονν 

Β4]ΌΔΙΘ ΔΙῸ ΘΟΙΏΡΓΙΘΒ56α, --- ΘΙ ΠῚ θθοδῖιβα ἃ τοδα σοῖβ ΠΔΥΓΟΥΨΘΥΓ ΟΥ̓ Ὀθοδιι58 

Ὦ1115 οὐ ἃ Ὀγᾶρσα σΟΠΊΡΕ6] (5 ἢ σΟΙΊΡΓΘΒΒΙΟΠ), ---οὗ ΠΕοΘϑϑιυ [Π6 Πορ] 65 

816 βαιιεοζΖεά ουΐ οὗ ροβιίοη δηᾶ τηδοῇ νυγείο θα ]γ, Ραγυ ἰγοῖὰ Ῥαεὶηρ 

ΟΥ̓ΘΒηΘα ἀηα ραυίγ ονὴρ ἴο δοίια] (καί) σοηἤιβίοη, 50 {μαΐ ἴῃ ϑυςοῇ 

ἀἰβογάου πεν ῥρύονα τ1561655.᾽ 

στενοτέρας, {Π6 ΠΊΟΥΘ σογθοΐ [ουτὴ οἵ [6 σοτῃραγαίϊνα. 

ὀρέων, {Π6 ἀπσοπίταοίεα ΟΥ̓, ΔΡρεδῖβ βοῃγθίηθβ ἴῃ {πΠ6 ΜΘ5. οἵ 

Χεθορἤθοη. 

20. ὅταν δ᾽ αὖ- ἑπομένων, “Απάὰ ΜΠ εη (Π6 Ηδη]κ5 ἀϊνεγρε ἀρδίῃη, 
οὗ πεοββϑιυ ἰἤο56 ψο ε τα ργαν! ουϑ]ν βαπεβεζθα ουΐ οὗ ρῥαςα ἃῖα ΠΟΥ 

βεραγαίβα δῃηά (ῃ6 5ρᾷοβ ᾿είννγεβεῃ {πῸ Πδηῖκθ Ῥδοοηθ5 ΘΙ ΡΙΥ οἵ πηεη; 

Δ ἴῃο56 ψῇῆο δἵξ {πιι5 αἴδβοίβα Ὀερίη ἴο ἀδβϑραὶγ ψῃεη Παγά- ργοϑϑεα ὈΥῪ 

[Π6 δπαϑιηγ.ἢ 

διασπᾶσθαι, ἱ.ε. (Πο56 ῆο νγεῖξ βαηιιθθζεά οαΐ οὗ ραςε ἄο ποῖ [ΟγηῚ 

11η6 ἀρϑίη αἱ οὔοβ, δηᾷά 50 ἰεᾶνε ἃ ρὰρ "είνγεβη {Π6 δῃ]ιβ. 

γέφυραν---διάβασιν, “ἴο οἴοθ5 ὈΥ ἃ ὈΓάσα ΟΥ̓ ΔΗΥ Οἰπεῦ Κιπα οἵ 

ογοββίηρ,᾽ 6.5. ἃ [ογὰά οὐ τηοιηΐδ!η- 485. 

φθάσαι πρῶτος, “ἰο ρεί ονεῖ ἤτϑί,᾽ {πτ|5 Ὀγθαϊκίηρσ [Π6 γδηκ5. 
εὐεπίθετον -- πολεμίοις, “1η [ῃε56 σαδϑε5 δἰίδοῖς νὰβ βαθὺ [ὉΥ [{Π6 

ΘΠΘΠΥ.᾽ ῬΙΟΌΔΌΪ εὐεπίθετον ἣν 15. ἸΠΊΡΕΥΘΟΠΑΪ ; οἷ, ΙΝ. νἱ1]. 12 ἡ ἂν 
εὔοδον ἢ “ὙΠΕΥΕνΕΥ {Ποτα 15 ἃ ροοά τοδα.᾽ Βαϊ ροββιῦ]γΥ τὸ πλαίσιον 15 

(6 5υ]εοί. 
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21. ἀνὰ ἑκατὸν ἄνδρας, “αἱ 2Ὺ4 γαΐέ ο7 ἃ Ἀυππᾶγεα τηθη Ἔδοἢ. ᾿ΕῸΥ 

{Π15 οὐδεζγεῤτίίνε 58 οἵ {Π6 ρυροβιίιοη οἷ, τν. νἱ. 4 ἀνὰ πέντε παρασάγγας 

τῆς ἡμέρας “ αἱ ἐδε γαΐς οΥ ἔνε Ῥαγαβδηῆρϑ ἃ ἄδγ. 81 Γμκα Ιχ. 14 κλισίας 

ὡσεὶ ἀνὰ πεντήκοντα " ΠΟΙ ΡΔΠηΪ65 αέ Ζἦ6 γαΐς ο7 ΠΥ εδοἢ." 

ἄλλους, “ὈῬεϑΙ4ες᾽; οἵ, ποία οἡ 111. 18. 

οὗτοι δὲ-- κεράτων, “Απάᾶ (Π656, 85 {ΠΕῪ τηᾶγο 64, (1) Π ΘΠ νου (ἢῃς 

Ὑ]ΠΡ5 ΕΓ ΘΟΙΠΡΓΕΒΘΕά, [611] ὈΘΠΙΠα, 50 δ5 ποΐ ἴο πηρεάβ (ῃ6 ψίηρβ ; 

(2) αἱ οἰεὺ {{π|65 [Π6Υ Το εα Δ]οηρ ουίϑα (Π6 ννϊηρβ.᾽ ΤΗΪϊ5 βθηΐθηοθ 

ψΟ]ἃ ἤανα ῬΘΘ πλὰοἢ ΟἸθαγου, 1 τότε μέν δὰ Ὀδθη ᾿ηϑοτίθα είογα 

ὑπέμενον, ἰο Ὀαΐαηςε τότε δέ. 

οὗτοι, 1.6. {πε οἴποριβ πηθης]οηθᾶ ἀῦονα δηᾶ πο ῖγ τηθη. 

ὑπέμενον ὕστεροι, [ἰ{6γᾺ}}ν “ΤΠαΥ ναὶ θα Ὀε μπᾶ ἴῃ (ῃς γεαγ. 

παρῆγον, “΄ἸηΔΙῸΠ64 δ]οηρϑιβ.᾽ παράγειν 15 ι5εα ΔΡ5οϊα ον ἴῃ 

Ογγοῤαφαφία Ν. ἵν. 44. (Εἴ. αἶθο ἰῃ6 δοϑβοϊαίβ 88 οἵ ὑπάγειν ἴῃ 48 

Ῥεῖΐονν. 

22. ὁπότε δὲ-- ἐξεπίμπλασαν, “Βαϊ ψ ῃεηενοῦ {Π6 1465 οὗ {πε 5βηταύα 
ὙΕΙ͂ ρΡαγίεα (οο [ατ), {ΠῈῪ νοῦ ]α Π1] ὰρ [Π6 σαρ,---Ἰἰξ τΠ6 Ιηἰεγνοηϊηρ 

5ΡΆ06 ὙγῈΥῈ γί θυ ΠΔΥΤΟΥ, ΟΥ̓ ΘΟΠΊΡΔΠ165; 1Ε Ψ] Δ ΘΥ, ὈῪ Πα] σοπηρδη165 ; 1 

ναῦν ψΙθ, ὈῪ αυαγίθυ- ΟΠ ΡΔΏ165,:---50 (Πδ [ῃ6 σᾺΡ νγὰ5 αἰνναὰγβ Π]]εὰ τπρ.’ 

ἂν ἐξεπτίμπλασαν. ὍΤῇε ἄν Πεγα 15 ποῖ φο7εἰἸέϊογια., Ὀν 7» ἐφεεογιία ἐΐσε. 

1 15 50 τιιδεα οί ψ ἢ (πε ᾿πηρετίεοϊ δηα δουῖβί ᾿πά]οαίῖνα, ΟἿ, 11. 11]...2 

ἔπαισεν ἄν “δ τυοτζα οἷνα ἃ Ὁ]ον,.᾽ 1. ἴχ. 190 ἂν ἀφείλετο “6 τυοτίαὶ 

ἴαϊκε ἀνναυ. ΘΟΡη. Ζλιηωείοίες 205 εἶτα πῦρ ἂν οὐ παρῆν “1Ππ᾿δῃ 1 τυογεζ 

Πᾶνε πο ἤγχα. 

κατὰ λόχους--κατὰ πεντηκοστῦς---κατ᾽ ἐνωμοτίας. ὙΤΠε αἰ ετεηὶ 
ΔΥΓΔΠσεηθηί5 οὗ (Π6 όοο αὐ ἀβϑβου θεά ἴῃ γείθγθηοα ἴο {πεῖν ἄθρίῃ :--- 

(1) τοο ἄξδδθρ οἵ 6 δρτχζϑαβί. 
(2) δο ἄξερ οσ 12 δτεδβί. 

(23) 25 ἄξδερ οὐ 24 δργβᾶβί. 

Αατοίβ ᾿πο]]η65 ἰο {π6 νίϑνν {Παἰ {ΠθγΘ ὑγούα 12 λόχοι ἴῃ 41], 6 οῃ δδο 

ἤδη. Βαϊ [Π15 15 οἰ θαυ ἱποοσγθοῖ. 

238. εἴ που δέοι- οὗτοι, “ΤΥ ΔΗΥ ἀϑϑἰδίαπος ννα5 νγαηϊθα Δηγ  ΠΕΥα ἴῃ 

[Π6 τηαΐῃ Ῥοάγ, [Π6Υ οατηθ ΠΡ δἱοηρϑιάβ ἴο Π6]ρ.᾽ Ο(ὮὨ ν1. ν. 9 ἵν᾽ ἄν που 

δέῃ οἱ ἐπιβοηθήσοντες τῇ φάλαγγι. 

τῆς φάλαγγος, ρατί {᾿νε σοηϊἶνα δε που. (ΟἿ. ν. 18 ἡνίκα τῆς 

ὥρας. ΨΙ. ν. 22 ἡ ἐτύγχανε τοῦ νάπους ὧν “ΜΏΘΓΕνΟΥ ἴῃ (Π6 νοοαϊαπά 

ἢδ Παρρεπεᾶ ἰο Ῥε᾽; αἷϑο ποῦ γῆς; “ψΏεγα ἴῃ 6 ννου]ά 9᾽, 1 αι τό 

φεγίίμηι  ἩοΙμοΥ 7]. ΧΝΙΙ. 272 νέφος δ᾽ οὐ φαίνετο πάσης γαίης " ἀμ ἃ 

οἰουα ἀρρεαγεά πονοτα ἰὴ 41}}] (Πς6 ἰδηα.᾽ 

σταθμοὺς τέτταρας. “[Ιηβίραα οἵ ἰογτάϊησ [Π6 ΚΠΑΡουγ θαυ 115 
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Ἰπποίϊοη ἢ (πΠ6 Τίρσυβ, αηὰ ἰππ5 ἀνοϊάϊησ [ῃΠ6 ἢ11|15, {ΠῸῪ ογοββϑθά 

{Ππ6πὶ ὈΥ ἃ Ρῥγβοϊριίουιβ ρᾶ855 ἴο {Π6 δῖα οἵ {πΠ6 τηοάδθσῃ Ζακῆα. ζΖ7ζζεγν 

γεαελεαὶ ἐς γατιρε 171. 7017) αα)7,5, {γαῦε7. "1710 τί ογε ἐς Αγ, ῬΥυοΌδΪΥ ὈΥ 

1Π6 πηοάδθγηῃ σαύανδῃ το. ὯὙΠὲ αἰδίδηοε ἴτοῖὶ Βαίηδὶ ἰο Ζαϊίζῃι 15. 20 

Πουϊβ. Π15 νου] σῖνα ὈῬείννθβεη ἴοι πα ἔνε ἤουτβ, οὐ 2αγασαρς5, ἃ 

αΔΥ ἴογ {Π6 πηάύοῃ οὗ ἴΠ6 ασεεῖβ, [Π6 ἀϊἰβίδηος {Π6Ὺ ἀβαα}}Ὺ Ρου[ουτη θά, 

ΤΠΘΥ γαῖα ΡΥΟΔΌΪΥ το τείαγάβα ἀυγηρ [Π6 αὶ ἄαν, ὧν Ζαυίγιρ' 20 

ἤρλε ἐλοῖγ τυαν οὐδ ἐλγέ6 αἰζείϊγιεἶ γιοτεγεέαῖ72: γ]αρ5."---ἰ ΑΥ ΑΚΌ. 

24.. τὸν πέμπτον, σορπαίε δοσιιβαίϊνα :--- ΏΘη {Π6Ὺ ἡγεγα σοίηρ (Π6 

ΘΠ ἀαγ᾽β πηασο.᾽ ΟἿ. 8 46 τὴν λοιπὴν πορευσόμεθα. 

βασίλειόν τι--κώμας πολλάς. “ἼΠε ἀρρεδίαποα οἵ Ζαῖκῆςα ἴῃ {Π6 
ΡΙΓΘβεηΐ ἀδῪ σοΙΠΟ1465 1 ἃ ΥΓθΙη Δ ΚΑ ]6 ΤΠ ΠΥ ἢ ν Παΐ 1 ννὰ5 ἀθβουρεά 

ἴο Ὀὲ 1η {π6 {1π|6ὲ οὗ Χεῃορἤοη,--τα 2αΐαςο α1α] οὐζίαρες, σουιϑια{]ηρ᾽ Ἰῃ 

ίαοϊ ἃ φοοά ρΡἱοίατα οὗ ννμδαΐ νγχα δῇ ἱππΔρΡΊη8 ἃ Ὀδγοηΐα] οδϑ116 ἰο ἤᾶνα 

Ῥδδθη 1ἢ [δ 44] {1π|65, δυυσοιηαδθα Ὀγ {Π6 οοἰίασεϑ οἱ βειίβ δηάᾶ χγεϑίδι 6 Γ5. 

ΑΚ [16 Ξίγδῃρϑι Ἀρρυόδοίηδβ, ἢ68 15 βίγαοϊς Ὀγ 115 ΠΟ] δηά ἰϑοϊαίβα δρρβδῦ- 

8Δῆς6, [{|5 ποῖ πκ Μῦξαϊ], ἃ ἴοννῃ ἴῃ ἃ ῬΡαγί!α !} Ὁ οἰ ν}]}1Ζεα σοί ; Ραΐ 

1: 15. δὴ ουἱροβὶ οὗ νγαῦθκε Κατα !βίδη.᾽--- ΑἸΝΒΨΟΚΤΗ. 

γηλόφων ὑψηλῶν, ΙἀδηεΠςεα νὰ {ΠῈ {Π1Ρ]6 γαηρα οα]εα (μά 501 ὈῪ 
{η6 Κυτάξ, τηδαηϊηρ “ΝΥ μΙ6 ΗΠ1115.᾽ 566 Μδρ, ρΡ. 78. 

τοὺς λόφους ἱππέων, “[Πς6 ταε]ς5 σαν [Π6. Ὠ1Π15 νἢ ἸΟῪ, ἃ5. νναϑ 
πδίαγαὶ, βεαίηρ (ῃ6 ἘΠΕΙΊΥ ΨγΕγῈ σαν] γυ,᾽ δΔηα 50 σου] ποῖ ρΡυτϑιι6 [Π6}} 

ΔΩΥ͂ ἸΟΏΡΈΕΓ. 

25. ὡς ἀναβαίνειν. ὅεε ποία Οἡ 11]. 7. 

ἔβαλλον, ἐσφενδόνων, ἐτόξευον. ΤῊΣ “-γ7161027: σὶνεβ στεαί νἱν] 4η 6855 
ἴο {Π6 ἀεδϑουιρίοῃ ; οἷ. ΘΟΡἢ. “7αχ θο ὦτρυνον, εἰσέβαλλον. 866 ποίξ Οῃ 

Ϊ.. 2 ἈΠ Οἵ, δ᾽.21- δος 

ὑπὸ μαστίγων, 11[6γ4}}γ “ἰο (ηΠ6 δουοιηρδηϊτηεπί οἵ ψνΠ1Ρ5,᾽ ΡΕΥΠΔΡ5 

ν᾿ ἃ ἢ 41 σουηϊο τείεγεησθ ἴο {Π6 βοιηάᾶ οὗ ἴῃς 65} ; ἴου ὑπό 15 [γε ΘΉΕΠῪ 

πι564 (ἢ [Π6 σεηϊν6) οὗ δοσοιηρδηγνίηρ βοιηάϑ ; 6.5. πίνειν ὑπὸ σάλ- 

πιγγος “ἴο ἀτίηϊς ἰο {πΠ6 βουηά οὗ (πε {τυτηρεοί,᾽ ὑπ᾿ αὐλητῶν χωρεῖν “ἴο 

ΤηΔΊΟἢ ἴο {Π6 τηιβὶο οἵ ἤΠπίε- ραν εῖβ, καταθάπτειν ὑπὸ κλαυθμῶν “ἴο ὈυΓΥ 

ψνἢ (Π6 Δοσοπιραηϊπηεηίΐ οἵ ννδι]ηρ. 

ἘῸΥ {Π6 ργδοίίος οἵ Πρμτηρ ἀπά ογ {Π6 145} οἵ, Ἡ εγοάοίαϑ᾽ δοοουηΐ οὗ 

[με Ῥεγβίδη οἴποεα βοσρίηρ {ΠΕῚΓ τηθῃ ἰηΐο Ῥαί{16 αἱ ΤΙ Πευλορυ δα (ΝῚ]. 

223), Δη4 ἃ 5:12118Υ βίοιυ [ο]4 οἵ {ηε Τργρίαῃ ΔΥΩΥ ἴῃ αγξεοα 1 1827. 

ΟἿ αἷΞφο Ηετοάοίιβ ΝΙ1. 21 ὥρυσσον ὑπὸ μαστίγων “ἴπΠεν ἀιρ ἴο (ἢ 6 

Δεσοιηραηϊπηεηΐ οὗ νν ῃ1ρ5,᾽ οὗ (ῃς Ῥευβίδη νγουζιηθη δἱ [Π6 οδηδὶ {Πγουρ ἢ 

Μοιυηΐ ΑἰΠοβ. 

26. γυμνήτων, “ἸΙρἢ- ἀγα 4,᾽ σεπασῖο πδηλ6 ἱποϊαάϊηρ (ῃς αἸΠεγθηι 
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κἰ πᾶς οἵ ΠΙσῃξ ἰγοορβ γθογαϊεα τότ ΡΈΟρ 65 βρθοίδ νυ ἀἰβεϊ ρα ϑηα ἔου 

{ῃ6 56 οἵ ρει σα]αῦ θαροηβ, 6.6. δύο ΠεΥβ. σθηεγα ῦ Οτγαίδῃϑ, 5] 1ΠρῈ 5 

ΘΈΠΘΥΔΠΥ Κμοάϊαηθ. ὙΠῸ σοΙπμπηοη οΠαγδοίοιϑίῖς οἵ 4}} Κἰπα5. οἵ γυμ- 

νῆτες ννὰβ ἴπῃ6 αὔῦβϑηςε οἱ ἀείδηϑινα ΔΥΠΊΟΌΓ. 

κατέκλεισαν-- εἴσω τῶν ὅπλων. 8:6 ποίΐε5 ΟὨ 1]. 26 δῃηά [1]. 7. 

ἐν τῷ ὄχλῳ ὄντες, “ Ὀεσαιι56 {ΠΕ Υ Ὀεοδιηα ρατί οὗ {πΠ6 οσοννά (οἵ σδιῃρ- 

[Ο]]ονν ευβ).᾿ Οἱ. 11. 26 ὁ πολὺς ὄχλος δηά 11]. 6 τὸν ὄχλον ἐν μέσῳ 

ἔχοντες. 

27. ὁπλῖται ὄντες, “ ὈεοαιιΞε {Πᾶν ψγεγα Ππεανυ-υηθά,᾽ εασσαί υ58 

οὗ [Π6 ραχίϊοιρ]8 ἀραΐῃ ; οἵ. 1. 34» 11]. 7. 

28. ἀπίοιεν, “ΕΠ ανοσ {Π6Ὺ [6]1] θδοῖϊς,᾿ ορίαϊϊνε οἱ Πεδαιεηου, 

τείδιτιηρ ἴο ψγῃαΐ Παρρεπεά δ εδοῇ ϑιασσαϑβῖνα τἱᾶρϑ. 

πρὸς τὸ ὄρος, 1.6. [ῃ6 πιαίη τηοιπίαϊη, ἔγοτῃ ν]οἢ Ὀταπομθα οαἱ [Π6 
ΒΡῸΓΒ νΒΙΟ ἢ τΠ6 ατεεῖκβ Παα ἴο οΥΟ55; οἷ. ὃ 24. 

29. πολεμίων--οἱ πολέμιοι---οἱ πολέμιοι. ὙΠΕ τερείτοη 15. ποῖ 

νυ πουΐ Ροϊηΐ :-- Πδη ἰΠε58Ὲ 5] πσϑῖβ δὰ σοῖ ἀῦονε [6 ρυϊδιίηρ 

ΕΠΘΙΩΥ, ἴΠ6 ἘΠΕΙΠΥ ΠΟ ἰοηρσοῦ 56ῖ ὈΡΟῚ [Π6 ΔΙΙΏΥ ἃ5 1 ἀεβοεηαεά, 5η66 

{ΠῸὺ ψγεγα δἰγαϊα παν τϊρῃΐ θὲ ουαἱ οὔ δῃὰ ἢανε ζλει7γ Ἐμθτυ οἡ Ἔδοῇ 

5146 οἱ {Πετη.᾿ 

30. οἱ μὲν---ἐπιπαριόντες, “{Π6 τηδῖη Ὀοάγ πηονϊηρ αἱοηρ ἴα τοδά 

ΟΥΕΥ {Π6 5ρι5, δῃηα {Πη6 ρΡε]αϑῖβ τηδυομῖηρ Ραγα 116] ἢ τΠδτ ἁ]ἱοὴσ {ΠῸ 
ῃηοπηΐαῖη ἀρονε.᾿ ; 

ἐπιπαριόντες. ΤΕ ίοτος οὗ Ὀοίῃ ργεροβιοης τσὶ Ὅ6 ρίνεη ἴῃ 

{ΓΔ ϑ]αϊϊοη :---ἐπί “ἀρονε᾽ δῃα παρά “ 5146 ὈΥ 5146 ψ] [Π6 πλαῖη ὈΟΑΥ. 

Τῆς ρεἰἰαβϑίβ σσεγα ἰΠπ|5 4016 ἴο σονϑῦ [Π6 τηδυοῇ οἵ (εξ τηαϊη ὈοάΥ οὗ (Π 6 

ατεεῖκϑ. 

τὰς κώμας, τ[ῃο56 ἸηφδΠἸοΠ 64 ἴῃ ἃ 24. 

81. καὶ ἅμα-- εἶχον. ΤΠ βεοομα γεάβοῃ 15 βίαίθα ἱπθρεηά θην 

ψὶπουῦΐ {Π6 δαα!οη οἵ ὅτι. 

τῷ σατραπεύοντι, ποῖ ΕΧΔΟΙ]Υ ἀδίϊνε οἵ (Π6 ἀρεηΐ, θυΐ ταίμεὺ ἀαίϊνα 

οἵ δανδηΐαρθϑ :--- ΒΟ ἢ Πδα Ὀδδη οο]]θοἰεα 207. [Π6 δοίϊπρ βαίγαρ οἵ [ῃ6 

αΙδίσιοῖ,᾽ 1.6. “ὙΒΙΟῈ ἦδ λαι σοΐ ςοἸ]εοἰεα.᾿ (ΟΥ. 11. 1. τ ἠθροίσθη Κύρῳ τὸ 

“Ἑλληνικόν " Ονγη5 ροΐ ᾿Ὠϊ5 ατξεὶς οτος οο]]θοίβα.᾽ (ΟἿ, αἰβο 8 35 αὐτοῖς 

δέδενται. 

32. τὸ πεδίον, 1.6, (Π6 ν4]16Υ οἵ [πΠ6ὲ ΚΠαρουτ. ὅ86ες Μδρ, ρΡ. 78. 
τῇ δυνάμει. ( 8 23. 
33. αὐτοῖς, ἠαἴϊνε αἰΐεγ ἀκροβολίζεσθαι, οὐ [π6 ἀπδ]ορΎ οὗ {πε σοη- 

βίγποίοη οἵ μάχεσθαι, 6.5. τοῖς πολεμίοις μάχεσθαι Ὀεϊονν. 

πολὺ γὰρ---μάχεσθαι, “ΕῸΓ ἴἱ τηδάς ἃ στεαΐ ἀἰβξγεποα ἤθη {ΠΟΥ 
Ομ] 541}}Υ ἔουτί ἃ ἰγοῖὴ ἃ ροϑβι(ἴοη δηᾶ ἀεδίεηα {μϑίηβεῖνεβ, ἱπβίθαα οἵ 



ΠΕΣ ἌΔΑΒΑΆΒΙΘ.  -- ἐ: 

μανίπρ᾽ (Π6 δεν {ποὺ ἐουριί ν] ἢ σοηδβίδῃ ΠΥ αἰζδοκίηρ {Π6 πὶ οἢ {Πεὶχ 

ΙηΔΥΟἢ.᾽ δὴ 
χώρας, “ Ροβί,᾽ ἱ.6,. ἃ σαΙῈΡ ; οἵ. Αοβοῆ. ἄραι. 78 "Αρης οὐκ ἐνὶ χώρᾳ 

ΞΑΥ65 15 ποῖ αἱ ἰδ ροβί᾿ ; αἷβδο ἴῃς ρῆγαβεβ κατὰ χώραν μένειν “ἴο ΓΕΠΊδίη 

δὲ οὔμδθβ ροβί,᾽ χώραν λείπειν “ἴο ἀαϑβεγί ἃ ροβί,᾽ εἰς τὴν χώραν παρεῖναι 

“ἰὸ Ὀ6 δ ομδ᾽β ροβί." 

34. οὔποτε γὰρ-- σταδίων, “ΕῸΓ {πΠ6 ῬαγθΑτίδης ΠΘν ΟΕ  Ἐποδιηρεᾶ δἱ 

ἃ 1655 ἀϊδίδηςε ἤδη ὅο βία θβ οχῃ ἴῃς Οτεεῖ ἰογοε. 

ἐπιθῶνται, σγαρῃϊς 56 οὗ {Π6 βιι )]αποῖϊνε, ρουπαρβ ἀεποίϊησ [Π6 νΕΥΥ 

γ68] δῃηὰ δνευ-ργεβθεηΐ σμδίδοίου οὗ [η6 Ῥειβίδη [δ δγ. ς 

35. πονηρόν, “ἃ ντείοῃαά (Πϊησ᾽; οἷ. 8 το πονηρὰ τάξις. 

αὐτοῖς δέδενται, “(Π6Υ παν (Π6]γΓ Ποῖβας (εἰ ετεα᾽᾽; οἷ, 8 31 τῷ 

σατραπεύοντι. 

πεποδισμένοι, “ΠΟΡΌ]εά,᾽ 1.6. ΜΙ δεῖ ξειεγεᾶ, Τῆς Ποῖβεβ οἵ 

Οὐϊθηΐαὶ σαν γΥ ἀγα οἴζθη 511} καρί 5ῃδοϊς]θα δὲ πῖρῃί. 

εἰ λυθείησαν ---ὀἐῶδλν γίγνηται. Νοῖϊοα {Π6 οοηΐτακέ Ὀείνγαεη [ΠῈ 

᾿ς τηοοίβ :---(1) ἃ βιρροβεᾶ οᾶβθ6 πποδγίδιη]ν δηα ναρίεὶν βἰδίεα, “27, ἐλον 

τυ67.6 ἐο ὧδ 7οο56,᾽ ὅπερ ἂν γένοιτο ἴΠ6 ἀροάοϑβὶς Ὀεϊπρ' πηδεγβϑίοοα, (2) ἃ 

ΒΙΡΡοΞΕΩ͂ οαβ6 βίαίε αἰ. ΕΠῪ Δηα σγαρῃ!οα!]]ν, “25 ἃ ἐπεηεμ αγίδε." 

δεῖ ἐπισάξαι-- Πέρσῃ ἀνδρί, 116 4}}ν “1 15. ΠΘοΘϑβαιΥ ἰο βαά]α ἢϊς 

Ὠοῖβε 2ο0γ ἃ Ζεγδίαγ᾽; γοΐ “11 156 ΠΟΟΘΘΒΑΙῪ ἔου ἃ Ῥείβίδῃ ἴο β8416 ἢϊ5 

ΠοΥβ6,᾽ νῃϊσοῃ νου]Ἱᾶ τεηυῖτε Πέρσην ἄνδρα. Τῆς ἀαίϊνε 15 [Π6 ϑδὴηδ ἃ5 

{Παἰ σομηπηοηίεα Οἡ ἀῦονΘ, ὃ 31; 1.6. [ῃ6 τηδδηϊηρ ἰ5 ἃ Ῥεγϑβϑίδηῃ 85 ἴο 

σε Πῖ5 μοῦβε 58 α]6α,᾽ 6.5. Ὁ. 15 βευνδηΐ. 

δεῖ καὶ θωρακισθέντα ἀναβῆναι, “Πδ τπιιδὲ α͵σο ρᾳΐ οὐ ἢ15 ΔΥΠΠΟΌΥ 
Ῥείοτε με τηουηΐίβ.᾽ Νοίε {Π6 εἰρμδϑὶβ οὐ (Π6 ραγίοϊρ]ε; οἷ, 1. 6, 

11, 26. 

βωρακισθέντα, ἀρτεοΐηρ ΜΠ Πέρσην ἄνδρα ππάεγβίοοᾶ, 

36. διαγγελλομένους, “ ραβδίηρ' (Π6 ψψοτά ἴο ομβ δηῃοίπου δ]οηρ' [ῃ68 

τα ϊκς᾽ , οἵ. 8. 45 διακελευομένων. 

ἐκήρυξε, Ξυ ]εο κῆρυξ ππάἀετοίοοά : οἵ, 8.4 ἐσάλπιγξε. 

λύειν, “ἴο ργοῇιί᾽; οἵ. ὅορῃ. Ζ  εέγα τοοβ (νν 1 δοσιβαίΐνα 85 ΠΕΓΟ) 

λύει γὰρ ἡμᾶς οὐδέν. Ἑπυτρ. 77εαφα τ262 λύει δ᾽ ἄλγος (Δ ὈΞοΙ] αἰ ΕἸ ν). 

Μοῖε οἴζεῃ ἢ ἀαίΐνα ; 6.0. ἘΠῚΡ. ΚΑ εορίϊς 627 φημὶ τοιούτους γάμους 

λύειν βροτοῖς. 

3517. χωρίον ὑπερδέξιον, “ἃ σοτῃηηδηαϊηρ Ροϑί(οη οἡ {Π6 τὶρῃι᾿; 

1.6. “ἃ 5Ρρὺ: ἤομὰ {Π6 τηδίη γαηρα Ψ ΠΟ δἄναηοεβ Ὀεγοηά (6 ῥ]δίη οὗ 
Ζακῆυ ἄονη ἴο {Π6 Ῥδηκβ οὗ {Π6 ΤΊρυβ δηά 15 θουπάεα οἡ {π6 {πγίπεῦ 

5146 Ὀγ 16 ρ]αίηῃ οὗ [6 Ζγθ ἢ. -- ΡΚΈΤΟΒ. ᾿ 

ἀκρωνυχίαν, “π411-{1ρΡ.᾿ ὙΠΕῈ ταῆρε οὐ 1}1115 15 Ἰοοϊζκεα Ὁροὴ ἃ5 ἃ 



ιν. 46] ΧΟΣΤΕΝ Ὁ 3 

Βαμα βργβαά ουῦ ; δῃά {Π6 βραὰσ ἴῃ αυδϑβίίοη 15 ταρτθβεηἰεα ὈΥ̓͂ ἃ Π41]- Πρ. 

ΟΥ̓ ΚΊιηρ αἸκο 5 οοτηραγίβοη οὗ ἴπ6 Ἀπιβϑίδῃ ΔΩ δἱ Βαίδοϊανα αἱ ἢτγϑβί ἴο 

ἃ οἸοβεά ἢϑβῖ, δηᾷ ῃβη, δἰζεσ ϑ'οδυ]εί 5 μαῦρα, ἴο ἃ μαπα ψΊ ἢ ἴννο ΠΏΡ ΘΚ 

εχίβηαα. 

ὑφ᾽ ἥν. Τῇαε δοοιιαίϊνε 15 υϑβεὰ θεβοδιιβα οὗ [η6 1ά4βα οἵ τηοίίοῃ σοη- 
νεγεα ὈΥ κατάβασις :--- αἰογιρ' [ῃ6 Ὀά586 οἵ ψῃοῃ.᾿ (, ν. 1. 

358. οὐκ ἦγεν. Μετ (ἢε ἴοτοβ οἵ {Π6 ᾿πηρεσίεοϊ :--- ἀἸα ποῖ ὈερΊη 

ίο 1εδα.ὕ᾿ 

359. ἡμῖν, ἀαίίνε οἵ αἰξαάναπίαρσεα, “ ἀραϊηϑὶ ι15,᾿ “ἴο δι Οὐγ Ρδίἢ.᾽ 

οἵ 8.5. 

εἰ μὴ --ἀποκόψομεν. 8:6 ποίξ οἡ ἷ. 13. 
40. πῶς τις--ἀπελᾷ, “Πονν ΟΠδ ΠΥ ἀτίνε αυγαγ ἢ; 1.6. “πον νγε 

ΤΩΔΥ...ἦ; οὗ, [Π6 ΕὙΕΠΘὮ ὁ7:, αηά ν. 8. 

ΑἹ, τὴν κορυφήν, “116 5ι1Π1Π11{ οὗἩ {Π6 τηοτηίδϊη (ς 4164 τὸ ἄκρον 

Ὀ6]ον) σοιημηδηπ]ηρ [Π6 ΒΡῸΥ ΟΥ̓ “ Π411-{10,᾿ ΠΕ]4 Ὀγ (ῃ6 Ρεγϑβϑίαηβ, ννῃίοῃ 

15 μούε οδ]᾽ δα ὁ λόφος. 

ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ-- στρατεύματος, “72 ἀῦονε {Πεῖγ οὐ ἀτηγ. (ΟἿ. 

ΤΠαο. 1ν. το παρ αὐτὴν τὴν ῥαχίαν “" 75 αἱ [ῃ6 ὈτεαϊςεΥϑ᾽ εασα. 

βούλει---ἐθέλω. Νοίς [με αἰϊεγεπος ἴῃ πηεδηΐϊησ Ὀείνεθη (Π6 ἵνῸ 
νε 5 :--(τ) “ομοοβεῦ; (2) “Ῥὲ τεδάγ. ἴα δι 

42. κελεύει---λαβεῖν, “ ὈΙ4ς5 (ΠΕ ΓΒορἢτ5 ἀδϑραίοῃ 1 Πὶπὶ 5οηλα 
τ6η ἴγομ {Π6 γοηΐ ; [οΥ 11 νγὰβ ἴοο ἴαγ ἰο σεῖ {Πδπὶ ἤτοι {Π6 τγϑαγ. 

43. τοὺς ἀπὸ τοῦ στόματος, 27γργ1αγ71] σοηδίτιιοίοη : 1.6. “δ 5εηάϑ 
7ῦονι τάς ,γομέ ἴἰῃ8 ρε]ϊαβίβ οὐ (ῃς ἔτοηϊ. Οἱ, 1. 1]. 3. τοὺς ἐκ τῶν 

πόλεων. 

ἔλαβε---πλαισίου, “(Τὸ Π]] (πεῖν Ρ]4ς6) μα ἰοοὶς (ποβ86 ἴῃ {Π6 οθπίτα οὗ 

{πΠεῸ βαπαῖα.᾽ 

τοὺς τριακοσίους---τῶν ἐπιλέκτων, “1ἢτες Πυπάτεα Ῥεϊοηρίηρ ἰο Πἰ5 

ΡΊοἸςεα σοΥρ 5, 5Ρρεοῖ! γ Ὀο]οηρίηρ ἰο ΟἸ Εἰ γβορθιβ ; γηοζ Πα] (ῃ6 ὅοο 

ΤΠ ΘΠ ]ΟΠΘΑ ἢ ὃ 21, 85 50116 [Π]1η1Κ.Ψ 

45. στρατεύματος διακελευομένων, σοηδίγποίἑοη ἀειογο 719) ἐο ἐδδ 

5 67156 ; αἴ. 11. 1. 6 τὸ στράτευμα---κόπτοντες τοὺς βοῦς. ὍΤῊΪ5 5γῃίαχ 15 ποί 

ὉΠΟΟΙΏΤΊΟΙ ὙΨ]Γ σΟἸ]Θοίνα Πουη5. 

διακελευομένων, “ΟΠ ΘοΙησ Οἡ οἠς δηοίμϑυ {πγοῦρῃοιυς {πεῖν ταηΪιβ. 

ΕῸν [Π6 ργεροβί(οη δημᾶ (Π6 γεῆεδχῖνα τιϑα οἵ ἴῃ6 τ]44]6 οἵ. 8 36 διαγ- 

γελλομένους. 

46. ἁμιλλᾶσθαι. ἄγτεεοε πα νῖνες δμα ὉΠ] ἄγθη ἀγα γεσαγθά ἃ5 

{Π6 σοαὶ οἱ [15 τᾶςδ. 

παῖδας-ς--- γυναῖκας, {Π6 ιι5114] οΥ̓άΘΥ ἴῃ ατεεῖϊς; οἷ. Θορῃ. 7γαεσλ. 257 

ξὺν παιδὶ καὶ γυναικί. 
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τὴν λοιπήν (ὁδόν), οοσῃμαῖα δοσιιβαίΐνα π5εα δΔάνεγθ!4} }γ ; οἵ. 1]. τό τὴν 

ταχίστην. 

48. καὶ ὅς, “πα Πε,᾽ ἃ ϑυγνίναὶ οἵ (Π6 ἀεδιποηβίγαί νε 56 οἵ ὅς 

γνΒΪ ἢ 15 σουητήοῃ ἴῃ ΗΠ ΟΠΕΥ. 11 αἶβο βισνινοβ ἰὰ [Π6 Ῥ]αϊοηΐϊο Ἔχ ρυθϑϑίοῃ 

ἢ δ᾽ ὅς “Ξαϊὰ Π6.᾽ 

ἔχων, 1.6. ψΨΊ ἢ (Π6 5}1ε]4, 
θώρακα-- τὸν ἱππικόν, ἃ Πεᾶνγ Ὀγοαβίρ]αΐθ, βιησα [ῃ8 σανδῖτν Πα ὯῸ 

5ῃ 16] 45 ; οἵ. ῬΙαΐαγοῃ Ζζοῤοοηιδε 9. πεζὸς ἐν ἱππικῷ θώρακι καὶ σκευῇ 
βαρυτέρᾳ “ἃ ἴοοί-5ο] 6 Υ ΜΙ ἃ σαναῖγυ Ὀγεαβίρὶαία δηᾷ μθανίοσ δαα]ρ- 

ΤΩ ΘΠ, 

καὶ τοῖς μὲν-- ἑπόμενος, “ Απά ἰο [Πο56 ἴῃ τοηΐ ἢ6 ραβϑββᾶ [Π6 ννογά 
ἴο τονε οἱ, δῃηᾶ ἰο ῃοβε Ὀεμϊπά ἰο ρᾷ55 ΕΥ̓͂ πἰπιὶ 85 μ6 οου]ᾶ ΠΒαταϊγ 

Κεερ τπρ.᾿ 

ὑπάγειν, “ἴηονε Ὃη᾽; οἱ. Ατδί. Οἰἱοεῖς τὴο8 ὕπαγε, τί μέλλεις ; “σοί 

ΟΠ, ΠΥ Ἃ0ὁ γοιι ἀεἰαν Ὁ 

49. ὁ δὲ ἀναβάς, “ Βυΐ ΧεπορΠοη Πανίηρ γοηιοιης,᾽ 
βάσιμα--ἄβατα, “λίγο νγεῖς (1.6. [ῃ6 στοιηα νγα5) ρϑβϑδ} ]6.. 1πὶ- 

ΡΑ554 Ὁ]6,᾿ 1.6. ἔοσ ἃ πογβειηδη. (ΟἿ. ποίβ οἡ ἃ 20 ; αἾ50 ἵν΄. νἱ. 17 βατὰ 

καὶ τοῖς ὑποζυγίοις ἔσται “ἰΠπ]ηρθ Ψ1] Ὀ6 Ῥαββαῦ]α ὄνθὴ ἴου θαρρᾶρε 

ΔΏΪΠ1415.᾽ ὍΤῇυο. 1. 7 πλωϊμωτέρων ὄντων “ΜΠΕη (Πϊηρσθ θδσοδηα ΠλΟΓα 

ηδαίῖοα],᾽ 1.6. ΚΜ ΏΘη παν σαί Ὀδσδιη6 τοτα σεησία].ἢ 

ν. 

ἽἼ. οἱ ἀμφὶ Τισσαφέρνην καὶ ᾿Αριαῖον, “ ΤΙΞβαρΠοΙη65 δηὰ Αὐϊδειιβ 
Δ. {ΠΕῚΓ τηθδη ᾿; οἵ. οἱ ἀμφὶ Χειρίσοφον Ὀεϊονν. 

ἄλλην ὁδὸν ᾧχοντο, “Παᾷ φσοῃε οἵ δηοί Ποὺ νγαγ. ΕὸοΥ πα σορπαίδ 
δοοσιιδαίϊνα οἵ, ἵν. 24, 46. 

πεδίῳ. “ῬτΙΟΡΔΌΪΥ {Π6 ΡΙαοα εγα (η6 ατεεῖςβ φαϊεα [ῃ6 ΤΙΡΤ ἴο 

δίκα ᾿ηΐο {Π6 Καγάποδη τηουηΐαϊηβ ννὰ5 (ἢ6 πεϊσ Ὡ ουγΠοοα οὗ [6Ζίγεῃ 

θη Οἰηδύ, ἴΠ6 δῃοϊθηΐ Βεζαράβι [710 15 ἤεύξ {παΐ [Ἀυί ΠῈῚ τηγοῇ ἀρ {Π6 

εαϑβίεση 5146 οἵ ἴῃς ΤΊρΥβ 15 γε ἀοσϑα ᾿πΡΥδοῖοα Ὁ]6 ΟΥ̓ {Π6 τηοπηΐδιη5 

οἰοβίησ 'ἴῆΏ. Ἠέεῖα [Π6 τηοάεδγηῃ τοδα ογοββεϑ (Π6 ΤΊΡΙΙ5 ὈΥ ἃ Ὀγᾶσα ἤοσὴ 

[η6 βαβίθσῃ Ὀδηὶς ἴο {πΠ6 ννεβίειῃ.᾿ --Ο ΚΟΤΕ. 866 Μδρ, Ρ. 78. 

παρὰ-- ποταμόν, “εχίεηάϊηρ Δ]οηρ (Π6 τἱνεγ᾽; οἷ, ἵν. 9, 37. 
2. καὶ γὰρ-- κατελήφθησαν, “ΕῸΓ ἱπήξεα τηδηγ Ποτάβ οἵ ρτγαζίῃρ' 

οδίι]α μα Ὀδβεη ἱπίεσοερίβα ννἢ1]16 θεϊηρ [ε τε δοσοββ ἴο [Π6 οἴ δῦ Ὀδηὶς 

οἵ 1Π6 τίνοσ. Τῇεβε νγογάβ ἅγα 1ηβετίεα ἴο Ἔχρ]αίη καθ᾽ ἁρπαγήν. 

3. τὰς κώμας, [Π6 ν]]]ᾶσαϑβ τη Θη[Ἰοη 6 Ἰη 8 1. 

ἐννοούμενοι--λαμβάνοιεν, “Δρρτεπεπαϊηρ {Παἰ (μή ἀξ), 1{ [Π 6 ΕΠΕΙΩΥ͂ 



ν. 9] ΜΝΟΤΈ 5. η5 

Ῥατγηΐ {Π6 ν]]Π]αραϑ5, {πεν ννουἹα ποί (οὐ) ἤανα δΔηγ ρίδος του ΜὨΪΟΝ ἰο σεί 
ΒΌΡΡΙΙ65.᾽ ΟἿ 1. 12 ἐφοβεῖτο μὴ οὐ δύναιτο. 

ἐννοούμενοι μή, “ΔΡΡΙΕΠεηάϊηρ 16ϑί..., 
βίγαοί]οη Δίου νεγῸ5 οἵ [δαυϊηρ ; οἵ. 1. 5. 

4. ἀπήσαν ἐκ τῆς βοηθείας, “ψγεῖε τειυτηΐηρ [τότ [Π6 ταβοπα,᾽ 1.6. 

οὗ (ῃε Οταϑεῖς ἰοσαρίηρ ρΑυ 165 τη θη ΟΠ 64 ἴῃ 2. 

κατέβη, “ αα ἀδδοεπάεα᾽ ἔγομι [ἢς 1115, σεσα {Π6 Ὀδίι]6 ννὰ5 ουρΉϊ, 

Ιηΐο 1Π6 ῥ]αΐη οἵ ΤεζΖίγεῆ. Ἠς δά 5βίαγεα οἡ [6 Πεῖρῃίβ ἴῃ ογάθυ ἴο 

σονεσ {πε τείγεαί οἵ (πῃειΠΙβορἢμ5. 

5. ὁράτε- ἀλλοτρίαν, “1)0 γοι! 566, ΤΥ πεη, (Παΐ (Π6 ΘΠΘῚΥ ἃῖα 

Δα τ{1ηρ΄ (πὶ {Π6 σΟΙΠΙΓΥ 15 Δἰγεδαυ οὐἵδὺ ΒΥ, ἡ παύθας ἤδη τηδκίηρσ 

{Π6 ἰγϑαίγ, {Π6Ὺ ϑιριυ]αίεα ἰΠαΐ να βῃουϊα ποῖ Ὀυσζῃ 1ῃ6 ατεαΐ Κιηρ᾽β 

ΟΟΠΓΥ, ἰΠ6Υ ἃῖ6 ΠΟΥ υτηϊηρσ ἰὑ ἱπειήβεῖναθ, ἃ5 1{ 1 Ὀεϊοησεα ἴο 

βίγδησοῖϑ.᾽ 

ἃ γάρ. Τῇ Ῥερὶπηϊηρ οὗ {πΠ6 βεηίθηςα 15 σοηβίγαοίεα, ἃ5 1[ ποιοῦσι 

καίοντες ΜΥΕΥΘ ασουί ίο [Ὁ]]ονν ἰηβίεδα οἵ καίουσιν. 80 νγ6 τηπιδί γε η ΕΓ 

᾿οχ {6 δηδίορυ οἵ πε Ἵοη- 

ἃ διεπράττοντο " τυλέγέας [Π6Υ 5: ]ρυ]αίςα.᾽ 
ἐσπένδοντο. ἘῸΓ {Π6 ἰγθδίυ 566 11. 111. 27. 

διεπράττοντο μὴ καίειν. ἘῸΓ (15 σοῃϑίγαοίίοη οἵ, 1. 5. 
Θ. οὔκουν ἔμοιγε δοκεῖ, “ ΕῸΥ ΤΥ ρΡατί 1 [Π]η]ς ποί.᾿ 

7. τὰς σκηνάς, “{ΠεῚὉ αυάτίεγβ ᾿ ΡΘΠΘΓΆΠ]Υ, ἴῃ (86 ν]]Π]ᾶρθϑ; ποί {πεῖν 
ἰεηΐς, ΠΟ ἰμαὺ Πα Ῥυγηί. 8666 11]. 1. 

περὶ τὰ ἐπιτήδεια ἦσαν, “νγεῖα Ὀυ5Υ ἰοτασίηρσ᾽᾽; οὗ ὶ 14. 
ὄρη ὑπερύψηλα. “Τῆς ΠΙρἢ πιουηίϊαίη5 οἵ Κυταϊδίαῃ, τηεείϊηρ (Π 6 

ΤΊρΡΥ5, σῃαΐ ουΐ 411 [αὐ ΠῈγΓ δἄνδηοα ἐχοερὶ ὈῪ απο] δηᾶ ρῥτυθοϊριίοιιβ 

Ρᾶ5565, δἰγθααῦ οσσυριεα ὈΥ (6 Ῥεγϑίδηβ.᾽ ---ΑΥ ΑΚ ΤΌ. 

τοσοῦτος--- βάθους; “50 ἄεερ {μαΐ ποί Ἔνεβη {πεῖν 5ρθᾶῦβ τοβε ἀρονα {Π6 
νναίεῦ ἤδη (Π6Υ {τε 4 115 ἀθρίἢ.᾽ 

πειρωμένοις, “ἴο {πεῖ ἰτγίηρ,᾽ ἀδίϊνα οἵ ρείβοῃ ἱπίθγεβίεά ; οἵ, ἀπο- 

ρουμένοις αὐτοῖς ἴῃ (ῃ6 πεχί ϑΘεηΐθησθ 815 διαβάντι. 1. 28 συνελόντι. 

11. 22 προϊοῦσι. 

τοῦ βάθους. Ἐὸτγ (Πε σεηϊῖνα οἵ. 111. 10. 

8. κατὰ τετρακισχιλίους. ΤΠ κατά ἢδ5 ἃ ἀἰπἰγι αζνε ἔογοθ, “ἴουτν 
1ποιβαηά αἱ ἃ {ἰτηε᾿ ; οἷ. ἵν. 21 ἀνὰ ἑκατὸν ἄνδρας. 

Θ. πολλὰ δ᾽ ὁρῶ ταῦτα πρόβατα, “Αῃά 1 566 τηδην 5866 0 Ζεγεὖ; 
ποί “7656 ΤΩΔΏΥ͂ 5ῃ6 6 Ρ,᾽ ννϊο ἢ νου] τεααῖγε ταῦτα τὰ πολλὰ πρόβατα. 
ἼΠῈ Ρῥιομοιῃ 15 ἤθῖθ 5864 δεικτικῶς, 1.6. ροϊηίίηρ ἴο {πΠ6 οΡ]βοΐ ἴῃ 
απεϑίίοη; οἵ. Τῆι. 1. 51 νῆες ἐκεῖναι ἐπιπλέουσι “ἴῃεγα ἃὐα 53}Π|105 
)γογα16 7 5411} ἀρ. Εὐχὶρ. Ογερίος 2580 ὅδ᾽ εἰμ᾽ ᾿Ορέστης “Ἅε7ὲ ατὰ 1 
Οταβίεβ. 



η6 ΛΒ, τ τὺ Ξ 

ἃ ἀποδαρέντα καὶ φυσηθέντα, “Ὑν] ἢ (1.6. Ζἦε ες έγς 97, τυ τε) ἘΠΕ 
ΟΥ̓͂ ἀῃηὰ τ1ηῇαιεά." 

10. τούτοις ἵεύξας---ἐπιφορήσω. ΤΊ]5 Ξεπίθ 06 γΘ]Π1Γ65 ργϑαΐ σατα.. 

ἴῃ {τη 5] Δ! οη. ὍΤΠε πηθδηΐϊηρ βθεῖη5 ἴο Ὀ6:-- ἢ {Π656 1 5114]1 [βίη 

[Π6 5κίηβ ἰορείπεῦ ; δῃὰ {Π6η αἰζεσ. ἤανίηρ Ἰποοῖεα θοῇ 5ἰκίη, ὈΥ 

αἰδοίη δἴοηθβ δηα ἀγορρίηρσ ἴπθπ [6 ΔησΠοΙβ ἰηΐο (Π6 νναίεσ, 1 

5}Π8]] εχίθεπα 1ῃ6 οἰζίηβ δούοβϑ {ῃ6 ΥἹΟῚ δηα βϑοῦγο [δηλ ἴο δδοῦ Ὀδηϊς; 

πε 1 5}4}1] ρυΐ ἃ Ιαγεῦ οἵ ψοοά προ {Πϑῖὴ δὰ ρίαςσα βαυίῃ ἀροη (Παϊ.᾿ 

11. πᾶς γὰρ ἀσκὸς-- σχήσει, “ ΕῸΙ ΕΥΕΥΥ ἰηΠαϊοα 5ἰκίη νν}}} ἰζεερ 

ἴνγο 6 ἔτῸπὰ 5: ηἸκίησ ; δΔηα ἴΠ6 ψοοα δηᾶ {Π6 βαγίῃ νν}}}} ργενεηΐ {Ππθηὶ 

ἔγοπὴ β!!ρρίηρ.ἢ 

τοῦ μὴ καταδῦναι. Ἐοτ {πε τεάυπάδηϊ μή 566 ποΐβ Οἡ ἷ. 13. 

Ἴ2. τὸ μὲν ἐνθύμημα--- ποιεῖν, “1η6 1464 Ξδειηεα ἃ σΠδΙΠΪηρ ΟΠ6, 

Ῥαΐ 115 γϑα]]βϑαί!οη. ἸΠΠ]ΡΌΒΒ10]6; [ΟΥ̓ ἴΠΕγῈ ὑγεῦῈ ΠΠἸΔΗΥ͂ σΑΥΑΙΓΥ οὐ {Π6 

ΟΡΡοϑβίίε θδηὶς τεδάγν ἴο ργβνϑηΐ 1, δῃηα [Πδὺ νου] πανεῦ ἤᾶνα βαίετγεα 

[Π6 νεῦὺ ἢτϑί βεοίίοη ἴο 4ο δηγῦ οἵ (Π6 (ῃϊηρβ ργοροβεά. 
χαρίεν. ΤῊ]5 δα]θοίϊνε 15 οἴζβῃη πϑεα ἴῃ ἃ ρ]ανίι! νᾶ. 850. α͵50 

ἀχάριτος. ΓΟ. 11. 1. 13 λέγεις οὐκ ἀχάριτα “γοι 5Ρθαὶς ψ τ οΠδιτηϊησ 

νυ .᾽ 

εὐθύς, ἰο Ὅς ἰΔἸκεη ΟἹ σαν ἢ τοῖς πρώτοις, “τε ἤγοί ἐο δερέγι τυ]λ." 

οὐδὲν ἂν ἐπέτρεπον, [1{6ΥᾺ}}}7ὺ “τὐοιζα ανεΥ ἤστφ ὦδφεγε Δ]]οννϊηρ,᾽ 

σοπίπποι5. δοίη ἴῃ ραϑί {Πὴ6. ὍΤηα ρῥτοίαβιθ, ννῃ]οἢ 15 ΒΌΡΡΥΙΘΒΒΕα, 

νοῦ] Ὀ6 εἰ ἐπεχείρουν “1 [ῃΠ6 οἰπεῖβ μαᾶὰ ὕῬεεὴ {γγιηρ᾽; οἷ, 11. 24. 

τούτων, ραγινε ραηϊνε ἀδρεπάϊηρ οἡ οὐδέν. 

13. εἰς τοὔμπαλιν ἢ πρὸς Βαβυλώνα, “ἴπ (πε αἰτεοίίοη ορροβίίε ἴο 

{Ππαἰ ἰονγατάς Βαῦυ]οη. “Τηαΐ ἃ πηονεπηθηΐ ἴῃ {Π15 αἰγεοίίοη 5ῃουϊα 68 

βίυ]οα ἃ γείγεαξέ ἢὰβ ῬᾳΖΖ]6α {Π6 σομπημηθηίαίουβ 8ἃ5 8 σοη γα] ἸΠ 

[ουὴ5. Τηα τεϑδάϊηρ, Πονναυεῦ, 15 ὉΠΑΘ54]]ΑΌ]6, δηα 1ΠΡ]165 ποίῃϊησ 

τοῦς (ἤδη ἃ ἰεΠρΟΥΔΥΥ ἀθνίαίΐοη ἴτοπὶ {ΠΕ ῖγ τουὺίβ 1 σοηίτγαβί ν] ἢ (Π6 

τείτεδί (ςοφεζλτοαγαῖς 07. ἐαφέτυα (5) νν ΠῚ Οἢ 1 ννα5 [Π6 οὈ]θοΐ οἵ [πΠ6 Ῥειϑβϑίδῃβς 

ἴο ἴογζοβ οῃ [ἢξῖη. ΤὍΤῇε ]αἰίθυ, δοσογα! ΡΥ, ΑΥ6 ΘΌΓΡΙΙΒΕα δἱ {ΠπΠ6 ασεεῖςβ 

οἸβοίηρ ἴο σοπίϊηπια {Π6ὶΓ σουγδβα ἴῃ ίαοα οὗ [ῃς αΠΠΠου] 165. νῃ]οἢ οοη- 

[γοηΐθα {Πειη.᾿---ΡΈΕΤΟΚ. 

ἔνθεν, 1.6. (τὰς κώμας) ἐξ ὧν. 

ὅμοιον ἦσαν θαυμαάΐειν, ἃ Ξίγαησε σοηδίτγιποίίοη, ΠςΘγα]]ν ἤννεγα {Πκ6 ἰο 

ψοπάοτ. Τῆς ᾿ηβηϊνα 15. οἡ (ῃ6 δηῃδίορυ οἱ {παΐ δἴϊεσ. ἔοικα. ὙΤῆὴδ 

ΠΟΥΠ14] σοπϑίγποίίοη δἰίου ὁμοῖοι νοι 6. θαυμάζουσιν, “1ικ6 ἴο τηξῃ 

ψγνοΠουϊηρ.᾽ 

τρέψονται, ργδρῃϊο, ὁ τηθδῃ ἴο ἴπτ ἢ ; οἵ. 1. 9. 

ἐν νῷ ἔχοιεν, τηοῦε νᾶρσις, “ σοι] Πᾶνε ἴῃ τηϊπά.ἢ 
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14. ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἧσαν, “ψεῖε σοΐηρ᾽ ἴεν ργονίβίοηβ.᾽ Οοηίγαβί 

8 γ περὶ τὰ ἐπιτήδεια ἦσαν (Ν.Β. »οἐ ἧσαν). 

ἤλεγχον---εἴη, “Ρτοσεεαεα ἴο ογοϑβ- χα μη [Π6 πη} ἀροαΐ 41] {Π6 σοι ΥΥ 

Του η4, 85 ἴο ψῇηῃδί Ἄβδοῇ (ωγ 161) νγϑ5.ἢ 

τὴν χώραν, Δηἰο!ραίοτγυ δοοιβαίϊνε ; οὗ 8 17. 
ἑκάστη, ἀρτεοϊηρ ἢ χώρα ππηαετγβίοοα ἴῃ ἃ ΠΊΟΓΕ ᾿ἰπ]6 4 56 η56. 
15. τῆς ἐπὶ Βαβυλώνα, ροΞββεϑδβῖνε σεηϊίνε ; ΞΒΌΡΡΙΥ εἰμεσ (1) χώρας 

“Ῥεϊοηρίηρ ἴο (6 σουηίγυ ἴῃ {με αἰγεοίίοη οὗ Βαργιοημ᾽; οὐ (2) 1685 

ΡΙΟΌΔΡΙΥ, ὁδοῦ “οα {Π6 τοδά ἰο Βαδθγυ]οη. 
θερίζειν καὶ ἐαρίζειν. Τῆς ατοαὶ Κίηρσ υξεᾶ ἰο 5ρεηά ἰἤγεε βρτίησ 

ΤΟ. ἢ5 δἱ ϑυβα ; ἴννο Το 5 ἀστηρσ (ῃ6 ἢΠεῖρῃς οὗ {[Π6 ϑυμπλμλευ (τὴν 

ἀκμὴν τοῦ θέρου9) αἱ Ἑξπραίαπα; δηα βενεῃ ψ]ηΐεσ πποηἢβ5 αἱ ΒαΌυ]οῃ 

(γοῤαφαίφία Ψ111. νἱ. 22). 

διαβάντι, “ἴο οηε οτοϑϑίηρ, ἀδίϊνε οἵ ρεύβϑοῃ σοῃοουηθᾶ ; 566 ποίε οῃ 
8. 7 δῃᾷ οἵ. Τῆς. 1. 24 πόλις ἐν δεξιᾷ ἐσπλέοντι τὸν ᾿Ιόνιον κόλπον. 

Καρδούχους, (Πε Κυτάβ οἵ τηοάετγη {ἰπ|65; Ὀαΐ {ΠΕῚ σΟΙΠΙΓΥ νγα5 ΟὨΪΥ͂ 

[Π6 πουίῃ- νγεβίθσηῃ ροσίίοῃ οὗ {Π6 πηοάεξγῃ ἹΚυτγαϊβίδη. 

16. ἀνὰ τὰ ὄρη, “ἃρ αὐρλρ' [Π6 τηοπηίαϊηβ,᾽ ἀεποίϊηρ Ἔχίθηϑβίοῃ ; 

οὗ. 81. 

στρατιὰν δώδεκα μυριάδας, “Δ ΔΙΊΙΏΥ σοηῃβΙβίηρ οὗ 12ο,οοο.ἡ ΕῸΓ 

[6 ἽΠ οἵ. τν. το σταθμὸν ἕνα παρασάγγας ἕξ. 

ὁπότε μέντοι, “ΠοννενεΥ ((ΠΕΥ σοηίη64) ννῇθη ΠῸΠ {1π16 ἰο {πιὸ 

[η6 ΚΚυτάβ πηδᾶξ ἃ ἰγιισα ψ ἢ (ῃ6 Ῥαυβϑίδῃ βαΐγαρ ἴῃ [Π6 ρ]αϊη, βοιηθ οἵ 

{Πδιηβεῖνεβ (1.6. Ῥοιβίδῃ βι]εοί5) δοίμδ!]γ (καί) μα ἀδα]ηρθ ἢ {μ6 

ΚΚυτάβ δῃηᾶ βοιὴξ οἵ ῃ6 ΚΚυτας νι {Πεπηλ.᾿ 

σφών---ἐκείνων, ραγίνα σαηϊνε5 ἀδρεμπάϊηρσ οἢ τινάς ἀηάεγϑίοοά. 

17. τοὺς ἑκασταχόσε---εἰδέναι, “(ῃοϑΞεα ΨὴοΟ ρτγοίβεβεα ἴὸ Ἰζπον 
(1Π6 σομηίγγ} ἰὼ [μ6 βενεῖαὶ αἰγεοί!οηβ,᾽ 1.6. ἴπ6 αἰϊτγεοιίίοηβ βρβοϊβϑά 

Ϊῃ ὃ 15. 

τούτους γὰρ- ἥξειν, “ΕῸΣ {ΠΕΥ (1.6. [Π6 ῬΓΪΒΟΠΕΙ5) 568] {Ππαΐ, αἴϊζευ 

Ραβϑίηρ [Ὠγουρἢ (1[π6 ἰευγιτουν οἵ) {Π656. ρθορὶα (1.6. (η6 (αγάπιο !), {παν 

νου] γθαοῖ Αὐπηεηΐδ.ἢ ' 

18. ἐθύσαντο, “Οη {πε Ξἰγεησίῃ οἵ {Π15. ᾿Ἰηἰουπγαίίομ {ΠΕῪ οαιιβοά 

βϑουῇςα ἴο Ὀ6 οἴετοά. Οἱ [15 τιδὲ οὗ (ῃε τη144]6 566 ἱ. 8, 11. 26. ὙΠΕΥ 
ν]5Πη6α ἴο ἀϑβοθγίαϊῃ αἱ ὁὔσα [ῃ6 ν}]] οἵ [ῃ8 σοάβ ψι] τεραγά ἴο [6 ρτο- 

ΡοΟΒθα επίθυρυϊβα ἢ δῃᾶ ἔμβῃ, 1 (Π6 βϑαογίῆοεβ. σᾶνε ἰανουσαῦ]α ΟΠΊΘΏ8, 

ἴμογ νοι] 6 γεδαγ ἴο βίαγί αἱ οὔσθε ψιποῦΐ πλοῦς δάο. 

ἡνίκα καὶ δοκοίη τῆς ὥρας, “αἱ ψ])ηαίενεῖ ροϊπὲ οὐ {ἰπ|6 δοίμα!!ῦ 

ΒΘ6Ιη6α ρσοοά;,᾿ 1.6. “αἱ ἴΠ6 νεΥῪ τπηοιηθηΐ {Π6Υ πουρῃϊ τἱρῆί.; 

ἡνίκα---τῆς ὥρας, {6 Ὰ}}Υγ “ΠΘπονοὶ οἵ {ἰπ|ὲ,᾽ ρατγιἰ{ἰνα σοηϊίνε; 
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οἷ, Αδ᾽δῃ (Δ. “4. ΧΙ]. 25 ἡνίκα τοῦ χρύνου αὐα [Αἰ ζ2έ72 ἐεη1ῤογῖς “ αἱ 

{Παΐ ροϊηΐ οὐ {πε ̓  ; ἀπά ἵν. 23 ποῦ τῆς φάλαγγος. 

τὴν ὑπερβολήν, Δῃτοἰραίοτν δοσυδαῖϊνε. ἀραίηῃ :---  ]Π τεραγά ἴο 

(η6 Ῥαββαρε οἵ {π6 πιουηίΐδίηβ, {ΠΕ Ὺ ἰβαγεα ἰῃαὶ 1 τηϊρῃΐ 6 αἰγτεδαν 

οσουριβα. 

ἡνίκ᾽ ἄν τις παραγγέλλῃ, “Πα ΠΕν ΕΓ ψνοσά 5Που]α 6 Ραβββᾶ δἱοηρ 

[Π6 δύῃ. Νοίϊοα [Π6 συδρῆῃϊο γεϊθηίίοη οὗ {Π6 τηοοά οἵ {Π6 ογαέο γέεία, 

σοπίταβιεα ψΙ δειπνήσειαν }π5ῖ ἀρονα ; οἵ, ἱν. 2. Απά ἴογ [Π6 58 οὗ τις 
οἵ. ὃ 17 δῃά ἰἷν. 40. 

Δι ὴ Ξ λιν ἦν Ἂν ἐξ Ξ ΐ Ὑ;: [Ως 

ἜΝ; 

ζηνὸ Χ 

ΚΣ ΟἊἤ» 
1.23, φ ἵζξ 
3 ΝΣ τ. τὰς ΝΠ νι, ἢ 

Ξ5 Σ ΥΩ ΕΝ ὲ πον νὰς 

ΟΠ ζῃ, Ὧν, χ , ΝΙΝ ἐλ" 2.2 7 Ὁ ὯΝ Ἐν 

ΠνητΝ Ἰνὼ ἢ τς 
ΞΞ. ὌΝ 7: 6 ΖΓ ἢ δ 7 7. ϑηνο : 

᾿ τιν Ξἢ νρ ηραη ρΝ 

ΟΝ Ἴη) 7) ἢ 

μῦν, ΘΜ ον, 
Ἴ ζηι ̓ “ς δηλ, 
Ἴ ζω Ψ," Ξ τ “πῶ 

ΚΟ Μ᾽ ὈΖΊΑΣ τος 
Στῆς Ἔν, Φ. 

Ὅ Θ ἤηι; φε 

ΚΙιβαθδᾶ 
Ὄ τὰ 

Ξε: 

ὩΣ) 

ἐνπυ ΜΙ ρα ΟΚ Οαγ α}}1Κ 
ΟΥ δ ασα7 6 ἢ 

ζω " Ο 

ΜΑΡῸΕ ΡΑΗΤ ΟΕ “53 ΚΔΥΆΤΩ]165 

ΚΙΒΒΌΙΞΘΤΑΝ ὴ ΄ ΘΑ Ροι-Ξηθούμα 
᾿ οὐΝ᾽ιτγουα Φ' Ο 

υῖῦ του Ὡθιυθβ ὗο 1Πυϑύτγοῦθ ΑΥΤΌΪ] οὉ 
Ὁ} 6 Ὡοΐϑθϑ οὐ Ομορύθυβ 11Π1-Ὁ Α τ (,ἀγϑεἰα) 

τπξαατπτστο ας ΤΞ ΣΈΣΙτΕΣ 
ΑἹ 
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δ σοι. δοσιβαῖϊνε. ορΐ. ορίβδἔϊνε. 
Δα). δα]εσεῖνα. Ῥαγείο. Ῥδυίοῖμϊ 
δᾶν. δάνετγθ. ΡΆ55. Ραβϑῖνβ. 
ΔΟΥΓ. Δογϑῖ. ΡῬεΓϑ. Ῥετσβοῃᾶί, 
ΠΟΠΊΡ. φοπηραγδίϊνε. Ρί. Ῥετίεοϊ, 
ΠΟΠη]. σοπ]ποίϊοῃ. ῬίαΡ.- ΡΙυρετγίδοϊ, 
ΠΟΠΓΓ. ςοπιτεοίεα, ΡΙατ. Ῥίατγαὶ. 
ἀδῖ, ἀλιῖϊνε. ῬΓΙΘΡ. ΡῬτδροβίτοη. 
ἀεπιοηβίσ. ἀεπιοῃβίγαϊίἷνα, ῬΓΘ5. Ῥγθβεηῖ. 
αι. {αἴυγα. Ῥτοη. Ρτγοῃουῃ. 
Βεη. σϑηϊνα. 511]. 5] αηςῖῖνα. 
1ΠῈΡ. 1πηρΡετίεοϊ, 5051. ϑι οιδηΐζινα. 
ἸΠΊΡ ΕΓ. 1πηρογϑῖϊνε. 5. ροτ]. δι ρογϊδίῖϊνεα. 
1πα-ςο]. 1πΠ 4 6ο] ] π40 ]6. ν. 8. νεσὺ δοῖϊνα. 
1πάϊς. 1᾿πα!οδῖϊνεα. ν. ἡ. .» Ἁπεροπεηΐ. 
1ηἤη. ἱππηϊῖνε. ν. ᾿Π|Ρ 6 Γ85. ,»» ἱπιρεύβοηδὶ. 
ἸΠΓΓΔΏΒ. 1ΠΊΓΑΉΒΙΓνΕ, ν-. τηϊά. ἘΣ ἸπΙ ΕΠ: 
τηϊα, τη1461]6. ν. πη. Ἢ τ πιϑ {κϑτ: 
περ. περϑῖϊνα. ν. βιιδϑβί. ,»,κ 5 5ίδηιϊινα. 
πεῖ. πεαυΐεσ. 

ΜΘΟΑΒΌΚΥ. 

Ὲ εὖ ΕῸΥ [Π6 ῥγιποΙραὶ ρατγίβ οὗ ϑοπια οὗ [π6 σοπιροιιηα νεϑυῦ5 γείεγεηοβ πλιιϑὲ 
θὲ πιδάς ἴο ἴῃ βιπιρία νεῦ5. 

ἄ-βατος, ον, ἐγιῤαςεαὖίσ, ἵν. 40. 

ἀγαθός, ἡ, ὁὀν (Ὀογγοννε ἃ σοΙΏΡ. 
ἀμείνων, βελτίων οΥ λῴων, 5 ρε1]. 
ἄριστος, βέλτιστος οΟΥ λῴῷστοϑ), 
φοοσαῖϊ, γιοὗδο, ὀγασε; οὗ Ἰαῃ, 227- 
6; 5 ει, ἀγαθά τά, ροοα ἐλίτιρς, 
αὐναγίαρές, ῤγοῦ 510715, ἴ. 22, ἰ1, 

26. 

ἀγγέλλω, ν.4., ἔπι. ἀγγελῶ, δογ. 
ἤγγειλα, ρ΄. ἤγγελκα, γεῤογίέ, 
(7171014721{6. 

ἀγείρω, ν.8., αἰ. ἀγερῶ, ΔοΥ. ἤγειρα, 
εοἰσεί, ραίλε. 

ἀγκύρα ἡ, αϑιελογ7, ν. 1ο. 

ἀγορά ἡ, »:αγξεί-  ίαεε, νιαγξεί. 
ἀγορὰν παρέχω, 2γουσϊαΐδ ἃ 7147.- 
Ζ 2 1. 36. 

ἄγω, ν.«., (αἱ. ἄξω, δοΥ. ἤγαγον, 
ἐσααῖ, ὀγἼγιρ᾽; ΔΌβοϊαία, οἵ α σεηθ- 
γᾺ], φριαγεΐ (ἐγοοῤς απιαἀδυβίοοα), 
ιν. 48; ἢ 4. Το, ὐσαε, νοι ΤῈΣ 
ἡσυχίαν ἄγω, ἦδεῤ φρῖεί, 1. 14. 

ἀγών ὁ, -ὥνος, εογιε5έ. 
ἀγωνίζομαι, ν. ἃ. “Ἴγέσε, εογι 6716, 1. 

τό. 
ἀγωνοθέτης ὁ, -ου, ἡμεῖρε 171 δὲ 

ΦΩΤΙ65, 1. 21. 

ἀδελφός ὁ, ὀγοίἠεγ, 
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ἀ-διά-βατος, ο», ἐγιεῤασεαῦϊε, 1. 2. 

ἀ-δόλως, τἀν. οτεζλρίθεςῖγ, 11. 24. 
ἀ-δύνατος, ον, (1) οὗ ΡΕΙΒΟΏΒ, 24722- 

αὐδε; 

(2) οὗ (Πϊηρϑ, Ἴγηῤοςεϊόδεο. 
ἀεί, αν. αἰπυαγε; 75,021 ἐζηι6 ἐο ἐ27726, 

ΡΞ, Ὡς 
ἄθλον τό, 27,726, '. 21. 
ἀ-θυμέω, ν.Π. ὁέ οἰϊδεοιέγαρεά. ἀθυ- 

μητέον, νεῦρα] δα]. οτϑέ γετ5έ ὧδ 
αἰϊδεοτγαρεαι, 11. 23. 

ἀ-θυμία ἡ, τυαγιΖ οΥ “Δέγίέ, αδ5ογε- 
(Ἰ67147. 

ἄ-θυμος, ον, τυϊλοιέ «ῥίγ1. ἀθύμως 
ἔχω, ὁέ οἰζδεοεέγαρδα, 1. 3. 

αἰδέομαι, ν.ἅ., {πἰ|. αἰδέσομαι, δοΥ. 

ἠδέσθην, ὧς ας΄λαγηεα' ; νυ ἢ ἀοοι5. 
γεφῤέεί, γ 067 ἐ7166, 11. 4. 

αἰκίζομαι, ν. ἃ. οφίγαρε, 7η:1ε{]ἐαΐ6, 

118. ἀν ες 

αἴξ ὁ, ἡ, αἰγός, ροαΐ, ν. 9. 

αἱρέω, ν.ἃ., αἴ. αἱρήσω, ἀοΥ. εἷλον, 

Ρί. ἥρηκα, ἑαξε, δεῖξε; τηϊά. Ἄλοοϑό. 

αἰσϑάνομαι, ν. ἀ., (αἰ. αἰσθήσομαι, 
δοῖ. ἠσθόμην, ρὲ. ἤσθημαι, 267- 
εεῖσό, ὧέ ατυατ οβ 

αἰσχρός, ά, ὁν, “λαηιείεἶ, (75 ρ)7ας- 
7). αἰσχρώς, δᾶν. «“λαγιογτεζν. 

αἰσχύνη ἡ, “λαηι6, αἰΐορ,αςό. 
αἰτέω, ν.ἃ. ἀξ; αδό 707), τηϊά. 

αϑὰ 707) ογιδεοζ. 
αἰτιάομαι, ν. ἃ. ἀεεῖέδέ, δλαγ,6, 1. 7. 
αἰχμάλωτος, ον, ἑαζε71 γν ἐδε εῤεαν, 

ἔαό7ι εαῤέϊσε; 5 5:. εαῤέέοε, 111. 

τῇ: 
ἄ-καυστος, ον, 2ε7101ι71711, ν. 13. 

ἀ-κήρυκτος, ον, τυΐίλοιί ἀε) αἰῖς, 
ἩΙΣ δ: 

ἄ-κληρος, ον, 20γϊογέσος, ἐαγιαἶἴόδς, 
2οογ, ἰϊ. αό. 

ἀκμαάζω, ν.ῃ. δὲ {1 ο71ε᾽Σ 27172716 
(ἀκμή), ὧέ “ἐγογιρ', 1. 28. 

ἀκοντίζω, ν.ἢ., {π|, ἀκοντιῶ, δοΥ. 

ἠκόντισα, ἀπ γέ ἃ γανεέῖ71. 

ἀκοντιστής ὁ, -οὔ, 7, ο11721- 7272, 
ΤΑΝ ΤΟ 

ἀκούω, ν.4., ἔπι. ἀκούσομαι, δογ. 
ἤκουσα, Ρί. ἀκήκοα, ἀεαγ; οὐεγν 
(νι σεη. οἵ ῥΡείβοῃ), ν. τό. 

ἀκρο-βολίζομαι, ν. 4. λτγ »εζεδῖ]ος 
7 "οι ἃ αἰϊδέαγες, δ ίγηιῖφά, ἵν. 18. 

ἀκρο-βόλισις ἡ, ἐζγηεῖε λήγειν, ἵν. τό. 
ἄκρος, α, ον, 2οΖηιίφα, ἀλοά ; ϑαθβῖ. 

ἄκρον τό, 5242717)111, ἵν. 1. 
ἀκρ-ωνυχία ἡ, "αἰ (ὄνυξ) ; 

2,1091471}164171-5147, 1ν. 37. 
ἄκων, ουσα, ον, τε71:πῦ1{{271. 
ἀλέξω, ν.4. τυαγα οὔῇ ; ταϊά. αἰγζφηα 

ογιόσε αραΐγ5ΐ (ἢ δος 8.), ἱν. 

33: 
ἄλευρον τό, Μοτιγ, ἵν. 31. 
ἀληθής, ἐς, γμέ. τὸ ἀληθές, 2164 

ἐγιμίλ. 
ἁλίσκομαι, ν.ἅ., ἔα[. ἁλώσομαι, 

δῖ. ἑάλων, Ρί. ἑάλωκα, δὲ εα- 
ἐμγε. 

ἀλλά, σοηΐ]. δτέ, γεΐ ; τυοῖ]. ἀλλὰ 

--γε, γε αἱ ἐσαεί, ᾿ῖ. 3. ἀλλὰ 
μήν, λοτυέυόγ, 11. τό, ἱν. 40. 
ἀλλὰ γάρ. 866 ποίε5 οἢ 1]. 28» 
26. 

ἀλλήλω, α, ὠ, τεοῖρτοσα] ΡΓΟΠ. 0226 
αγιοί 67. 

ἄλλος, η, ο, αγοΐλεγ, οἵδε. τῇ ἀλλῃ 

(Ξο. ἡμέρᾳ), ο71 ἐλε γ6χέ (47. 1Ν. 1. 
οἱ ἄλλοι, ἐλε γεεί, ἱ. «6. Ἰαϊο- 
τηδίῖς 56, ὀέδίαξδ » 566 μοΐβ5. οὔ 

11}. 18} 1νν 21; 

ἀλλότριος, α, ον, Φεϊογι γ᾽ 10 
αηποΐλεγ, γογείρη, ν. 5.5 αἰλεγιαΐεα, 

11. )8. 
ἄλλως, «αν. οὐλεγευΐδέ. 
ἅμα, (1) δᾶν. αὐ ἐλε σαη16 Ζϊη)16; 

ΜΙ ΡΑΙΟΙΡΙΘ, τυλίδα, α5 50072 
α', 1.27 κΧὶ. τὸ: 

(2) ΡΙ6ρ. ἐορείλον εὐτίζ (πιὰ 
αι; ἃ. 13: 

ἅμαξα ἡ, τυαρ;ρο71, 11. 27. 



γοΟΓΑ ΒύχαΑ Υ. : 8ι 

ἁμαρτάνω, ν.ἡ., {πἰ. ἁμαρτήσομαι, 
ΔΟΥ. ἥμαρτον, Ρί. ἡμάρτηκα, 677), 

οηαξε αὶ γι, δίαξε; 2242155 ὦ 7147 

(ἢ ρεη.), ἱν. 15. 
ἀμαχεί, δαν. τυϊϊδοιεἐ βρλϊίηρ, ἵν. 

46. 
ἀμείνων. ὅ:εε ἀγαθός. 
ἄ-μετρος, ον, 17,1η:6α 5 γαἦίφ, 17)1- 

77167156, 11. τό. 
ἁμιλλάομαι, ν. ἃ. γαεό, εογιίεπαῖ, ἵν. 

44, 46. 
ἀμύνω, ν.8. τυαγά ο7; νι ἅαί. 

2γοίΐδεΐ; τηϊά. ἐἰεγεγαῖ ομεσείγ, 1. 
14, 29; γευόριρε ὁ» 6567 719 
2τρμ {νι δοςι5.). 

ἀμφί, ρτερ. νι ἀοσιβ. (1) α- 
γοηέγιεἷ, 1ἰ. 2. 

(2) αὐομέ (οἵ ἰ1π16 οΥὙἮΎ Πα 61), 

1.55. 
(3) εογις67,21719. 

ἀμφότερος, α, ον, ὀοίλ. 
ἀμφοτέρωθεν, ἄν. ,γογι ὀοίλ σ͵αΐέ5, 

ν. 1ο; οὔ ὠοέλ οἱαές ΟἹ (1 ἢ 
σ6η.), ἱν. 20. 

ὧν (ἃ), Ρατγίίςο]θ, 
(1) οοπαϊτῖοηαὶ, νὰ 1ἢ 1ηά1ς. ΟΥ̓ 

ορί. ἴῃ (ῃ6 δροάοϑβὶβ οὗ ἃ Ἷοῃ- 
αἰτἰοη] βεηΐθηςβ. 

(2) Ροίδηῃιςαὶ, ψ ἢ ᾿πἤῃ.. 1. 
Σῇ,.38..1}.. 5. 

(3) ἱτεᾳιιηίαίινα, ἢ ἸΠ1Ρ. 
ΟΥ ΔΟΥΙ. 1Π41|6.») 1ν. 22. 

(4) ᾿Ιμἀεπηϊε, ψ ἢ το]αίνα οὐ 
το] αἴῖνε ραγίϊο]α ἢ 5110]. 
566 ποίαϑ οἡ ἰ. 6, 17, 1ἰ. 12. 

ἄν (α) -- ἐάν. 

ἀνά, ρΙερ. (ἢ δοςιι5.). 
(1) τ᾽ αἰονγρ,, ν. τύ. 
(2) ἀἸβί]υςνα 56, ἵν. 21. 

ἀνα-βαίνω, ν.ῃ. ρῸ π (650. ὑρ 
ΘΟᾺΠΙΓΥ ἔγοιὴ (ἢ 6 568), 1. 2, ἰν. 
13; φιομγι: (ἃ ὨΟΥ56), ἵν. 35, 

49. 
ἀνάβασις ἡ, »αγελ τε φοτεγι7}, 1. 1. 

᾿. ΧΕΝ. 1Π:-: 

ἀνα.- γιγνώσικω, 
γόσαϊς ἴ. δ. 

ἀναγκάζω, ν.4. εο,1 61. 
ἀναγκαῖος, α, ον, 716{655477. 

ἀνάγκη η, 7:6:65512}. 
ἀν-άγω, ν.ἃ. ἐσαά τε. 
ἀνα-ζεύγνυμι, ν. Δ. γοξέ αἀραΐγ; 

ὀγεαῖβ τ 4 «αη12, ἵν. 37. 

ἀν-αιρέω, ν.ἃΔ. ἐαζε πκῤ; οἵ δῃ 
ΟΥΔΟ]6, αἰφείαγε, 1. 6. 

ἀνα-καίω, ν.ἃ. Ζρλέ τεῤ. 
ἀνα- κοινόω, ν.8. ἐογ7γ11τὲ72211εαΐδτοΐἑἦ, 

εογισιεἶξ (ἢ ἀ41.}, 1. 5; τηϊά. 
αδειεδς τοί τ ἢ ἀαἱ.), 1. 5. 

ἀνα-λαμβάνω, ν.. ἑαΐε τεῤ. 
ἀνα-μένω, ν.4. τυαίέ 707, 1. 14. 24. 
ἀνα-μιμνήσκω, ν.ἃ. γε)ε{)1ιἴ, 111. τα 

ΤῊ]4. αηα Ρᾷ855. 7672. 210 67΄. 
ἀνα-παύω, ν.8. τα 10 γεδέ; ταϊά. 

“δεῖ, ἀν Ν 18: 
ἀν-αρίθμητος, ον, «οτεγι2{655, 1ῖ. 13. 
ἀν-αρχία ἡ, τυαέ ὁ9,( γε, 

απαγολγ, 11. 20. Ί 
ἀνα-σταυρόω, ν.8. 7γιῤαΐε, 1. τῆ. 
ἀνα-τείνω, ν.ἃ. “ζγείελ τ, γαΐδο, 

11. 9. 

ἀνα-τίθημι, ν.4. 2ῥαες τεῤοὶ, 1. 30; 
σοΐ τ, τηῖϊά, 2αες τ, ἰραά. 

ἀνα- χωρέω, ν, ἢ. γεῤγεαΐξ, 111. 13. 
ἀν-εγείρω, ν. ἃ., αἰ. -εγερῶ, δοΥ. 

«ἤγειρα, αγοέ56; 2 ΡὈ΄. (ἢ πααί. 
5656), -εγρήγορα, δοΥ. Ρᾶ85. 
-«ἠγέρθην. 

ἄνευ, ῬγΕΡ. τοΐέλοιέ (ἢ σϑη.). 
ἀνήρ ὁ, ἀνδρός, "1471. 
ἄνθρωπος ὁ, Λτεέηίαγε ὀφίγι, Ὁ: 71. 
ἀνιάω, ν. 8. α71720}, 111. 10. 
ἀν-ίστημι, ν.ἃ. γαΐδε τ᾽ τοϊά. 

(αηα ρῇ, απ 2 δου. δοί.) γ156 τ, 
ἢ 7 ὅν ἂς Ἔσται, ΑΠ ἢ τι 

ἀντ-επι-μελέομαι, ν.ἅ. Ζωζ6 εαγέ 
7721 {2ε7,71, ἱ. τό. 

ἀντί, ΡγΓερ. Ζημοίσαα οὐ, ἴ. 47, 1]. 
31. 

ν. ἃ. γεζορηῖδέ,; 
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5 τ. ΨνοσΑ δ υζΖΑΔΥ͂ 

» ’ὔ . . 

ἀντι-δίδωμι, ν. ἃ. ρίφε 171. γ ΓΗ7Ή, 
111: ὕὉ. 

ἀντι-καθ-ίστημι, ν.4. “6ὲ τ΄ 771 
2ίἰαες οὔ; τιϊά. δηὰ ρᾶ85. (απά ρἴ- 
Δη4 2 δου. δοΐ.) δ σϑέ “, 771 ῥέαεε 

οὔ, 1. 38. 
ἀντι-λέγω, νη. «φόδαξ ασαΐγιοί. 
ἀντίος, α, ον, οῤῥοοτίσ, οδῥοξεώ, 1. 

42. 
ἀντι-ποιῶ, ιν. 8. οὖν 171. γεΐ21771, 76- 

Ζαζίαζε, ἢπὸο 7; πα." αν. -εἰαϊ7) 

79 αἀραϊ715: (ἢ σέη. οἱ [Πϊηρ). 
ἀντι-τάττω, ν. ἃ. 767,06 ἀσαϊγιεΐ, 

Ἰς 14. 

ἀντι-τοξεύω, ν.ἢ. “ἀοοΐ α77όοτοῦς 171 
ΤΟΣ... 11 ΤῈ. 

ἄνω, «ἦν. φτῤευαγαΐ, ἵν. τῇ ; 1τἰαγ1ώ, 

1. ὃ; οορΡ. ἀνωτέρω, 561]. 
ἀνωτάτω. 

ἄξιος, α, ον, τυογίέλγ, δείζίγιο; ὙΠ Ὲ 
σρῃ. τυογίλ. 

ἀξιο-στράτηγος, ον, Μέ ἰο ὧθ ὦ 
φεμογαΐ, 1. 24. 

ἀξιόω, ν.4. Ζλήγι, τυογίζγ, ἰϊ. 7; 
ἐληη γήρλί, εἰαίηε (ἢ τηΠη.), 
1: ὙΠ 

ἀπ-αλλάττω, ν.4. “δέ 20:6, αὐαγι- 
αο72, τι, χὃ. 

ἀπ-αντάω, ν.. 7,661, ν. 4. 
ἅπαξ, «ἀν. ογιεό, ογε6 707. αἰ. 
ἅπας, ασα, αν, αἰἰ ἐορεέλε7'. 

ἀ-πειθέω, ν. ἡ. ὁὲ εἰζεοῤοιϊογιέ, 1ῖ. 51. 
ἄπ-ειμι, ν.Ὡ. ὧδ αὐκεγιί (εἰμί). 
ἄπ-ειμι, ν. πῃ. οὺ ἀτῦαν (εἶμι), οἴζεη 
ΜΓ {π|. ΞΙρη!Ποδίοη ; μὰ  ὀαοῤ, 
ἷν. 28. 

ἄπειρος, ον, 7716 χεγ1γεο (νυ Ἰ1ἢ 
ΒΈΠ ἢ... 11. 76: 

ἀπ-ελαύνω, ν.. εἴγήσε 977, 1. 31, ἷν. 
ΙΟ; ἰπίγϑῃβ. γέαφ τύ; τηαγεἦ 
ατυαγ. 

ἀπ-έρχομαι, ν. ἄ. φρο ατυαγ. 
ἀπ-έχω, ν.ἃ. Φεοῤ αἀτυαν; ἰῃίγδῃϑβ. 

Κεο ἀτυαγ, δὲ ἰδέαι (νυ ἢ σδη.), 

ἱ. 4, ἵν. 3; ΤΠ]. Ζεο ογδ᾽ς λαιαῖς 
Οὔ 1. 22. 

ἀ-πιστία ἡ, εἰϊεἼγλοί. 

ἀπό, ῥΙερ. ψὶ ἢ σεη. 
(1) Ρίαςβ, σευαγ ἤγογι, ,γοῦὲ; ὁ 

527,47 ἼγΌ7). 
(2) {ἰἰπὸν σα, τἷς τὰς 
(3) ᾿Ἰηϑἰγαπγεηΐ Δηα Τηθλ 5. 

ἀπο-δείκνυμι, ν.ἃ. 2ο γε οτεέ, ὠἰϊγεοί; 
αῥοϊγιέ, 1ϊ. 36. 

ἀπο-δέρω, ν.«., Πιί. -δερῶ, δοτ. 
ἀπέδειρα; αο΄. Ρᾶ58. ἀπεδάρην, 
αν», ν. 9. 

ἀπο-θνήσκω, ν. η. 4724, ὧδ ἰϊφα. 

ἀπο-θύω, ν.ἃ. σαζγίμεε ἂς α' αἴ"6, 
:. "2: "δ τ ϑν 

ἀπο-κόπτω, ν.4. εὖ οἵ, αἰεϊραίρό, 
ἵν. 20. 

ἀπο-κρίνομαι, ν. ἀ. α»5τυέ7,. 
ἀπο-κτείνω, ν.α. δ12. 

ἀπο-κωλύω, ν.ἃ. δή), 
(ἢ ρθη); ἢ. 2: 

ἀπ-όλλυμι, ν.«., αἰ. ἀπολῶ, δοτ. 
ἀπώλεσα, Ρί. ἀπολώλεκα, 2 Ῥί. 
ἀπόλωλα (ἰπίγᾶη5.)}, δοΥ. τη14. 
ἀπωλόμην, Ζί1), αἰεδέγον ; 056, ἱν. 
11; 1η16. ἐἶέ, ῥεγῖςλ. 

ἀπό-μαχος, ον, τἐγ1ὲ 707 Μρλέϊις. 
. ἥἰδαδίρα,, ἵν. 32. 
ἀπο-νοστέω, ν. ἢ. 74224771, ν. τό. 
ἀπο-πέμπω, ν.8. στα] ατυα). 
ἀπο- “πηδάω, γ. ἢ. ἀφαῤ' ἘΠ). “δα 

αἰοτον, ἵν. 27. 

ἀ-πορέω, ν.Π. δὲ 1721. τυαγιέ (νι ἢ 
ΘΘ ἢ); τηϊά. ὁδ 2εγῥεχει, ν. 8. 

ἀ-πορία ἡ, τυαγτέ, γ5027.ε6|65571655, 
26» δίοχίέν, ἴ. 2, 26. 

ἄ-πορος, ον, (1) οὗ ρΡεγβοηβ, ζείίξς, 
γέδοιγεοίο5ς. 

(2) οἵ (ἢϊησϑα, 2φιῤγαείεαῤίε, 
11. 4; τηιῤασσαῤίσ, 11. 22. τὸ 
ἄπορον, ὠϊ ίωαείέν. 

ἀπο-σκηνέω, ν.ἢ. ἐμεαηι αῤαγέ 
7 ν»οηε (ἢ σϑη.), ἵν. 35. 
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ἀπο-στρατοπεδεύομαι, ν.. 67:- 
εαηι αῤατέ 720, 0771, ἵν. 534. 

ἀπο-τέμνω, ν. ἃ. ἐπέ οὔ, ἵν. 20. 
᾿ἀπο-τίνω, ν.4., {πἰ|. -τίσω, γέῤαγ ; 

τηϊα, 2τγ115} (ἢ 8Δος.), 11. 12. 
ἀπο-τρέπω, ν.«. Ζ:ι771 ατυᾶγ, {2777 

αϑίαδ, ναὶ, {1772 ογιόδε' ἀτύαᾶγ, 
δὲ: Ὑ: 

ἀπο-χωρέω, ν.Π. »Ὁ ἀτύαγ, 7176. 
ἄρα, ᾿ῬΑΥΓΟΙ6,. ζάο, ΑΓ 1, φεθγ715, 

71». ἴοι ἐν. 21. 
ἄρα, Ιηἰοττοραίίνε ραγίίοϊθ, Ζίφ, 

1, 18. 
ἀργός, ον, 710ἐ τυογ 171, 171αςἔϊσε, 

ἐν υχᾶς 
ἀργύριον τό, ς“77.)67΄, 710267. 
ἀρετή ἡ, υἱγέμέ, ὁγαῦε7. 
ἀριστάω, ν. ἢ. ἐαζε {δε »η10771771᾽ 

γιεαί. 
ἄριστον τό, 7107711714 γεέαῖ, δγεαζ- 
Ζαοί. 

ἀριστο-ποιέομαι, ν. τ]. ἠαε ἐδέ 
, 7Μ07711719΄ γιθαΐ. 

ἄριστος, ἡ, ον. 5866 ἀγαθός. 
ἄρκτος ἡ, ἐλε Ογεαέ δὲέαγ; ἐδδε 
ΟΖ; δι 8. 

ἁρπαγή ἡ, 2{μεγι167,. 
ἀρτάω, ν.ἃ. ,αδίε7ι, ν. το. 

ἀρχαῖος, α, ον, α1ε767ι|, οἱ. 
ἀρχή ἡ, ὀερτ)ι71ι1719᾽; «ολε)αγαἷ, 27,0- 

Φ 271,6, 67)1217. 

ἄρχω, ν.8., αι. ἄρξω, γτίς (1 
ΘΕ τ τα ΒΟ [8 }.. -νΞ- 17. ἀξί. 
Δ ΠῸ το ὀῤρῦς (ΠῚ -σϑη.),. 1. 
24. 1 τῷ τὴ. “Βυδεί. ὁ- ἄρχων, 

407)17;1 7167’, γ1ε167΄, 1. 3.8, 11. 29. 
ἀ-σάφεια ἡ, τεγεογέαϊγέγ, 1. 21. 

σέβεια ἡ, ἠγιῤϊῆείγ. 
σινής, ες, δαγηηιζδ55. ἀσινῶς, 
ααν. λαγηρἠοσσγ , ΘΈΡΕΙ], ἀσινέ- 
ἁταπαῦ 4ἴϊ. 3. 

ἀσκός ὁ, «ζ771, δα", ν. 0. 

ἄσμενος, η, ον, τυφἰἐ- ῥἰεαϑειῖ, οἱαά; 

ψΊ ἢ νεγῦ5, ρίαν, ἵν. 24. 

» 
α- 

» 
α- 

τ Ὁ κέ αὶ 

ἀσπίς ἡ, -ἰδος, σἀήοία, τὰ Ἰατσο 
ΟΥΑΙ 5}1614 οἵ ἰῃ6 Πορ!]!ίο.. 

ἀ-σφαλής, ἐς, “α7ϑ, σοιρ. ἀσφαλέ- 
᾿Π στερος, 511|061]. ἀσφαλέστατος. 

ἀσφαλῶς, «ἄν. σαγόΐν. 

-τακτος, ον, “Ἷ1507.6]1627ἐ7}.. 

-ταξία ἡ, αἸ2Ζεογαἰ67,, 1. 38. 

ἀ-τέλεια ἡ, ἐχολι έζονε, 111. 1.8. 
αὖ, ἄν. αραΐγι, ογ1 ἐλε οἶδεν Ζαμά. 

τος ΤΣ ΕΣ ΕΙΣ ΟἿΣ 
αὐτίκα, «ἄν. 1᾽)271φαἸϊαίεῖγ. 
αὐτο-κέλευστος, ον, 5ε17:-ογα167,“(ἷ, οὗ 

δ᾽ ς οτολ αεεογωῖ, Ἰν. ὅ. 
αὐτός, ἡ. ὀν, ἀφηῃιοηδβίν. ΡΥΟΏ., σε, 

τς 9», οὖ, 4. Ως ΚΑ ΘΟ ΥΡΑ ΔΝ 
ΟΥ̓ ογιε 5. οτοῦε ἀεζογα; ὁγ ογιοροῖζ, 
αἤογιό, 11. τι ; ἴῃ ΟὈΠ]Π]π6 6565, 

ἦε, “ἦς, 12, εἴς. ὃ αὐτός, ἐλε 
σαηι6. ἐν ταὐτῷ, 7722 εοληῤαλγ 
φυτ, ἵ.. 27ὲ 

αὐτοῦ, «ἄν. αὐ ἦε τοῦ» φέῥαξε, 072 
δὰ εὐοξ, αν νι. 6 1; 

ἀφ-αιρέω, ν.4. ἐαζεέ ατῦαγ; ταϊά. 
ζαῤε ταν 707 ογιοδοῖζ, 707. 0726᾽ 5 
γυ71 171{6γ65ΐ, ῖ. 20. ἴν. 48. 

ἀ-φανίζω, ν.«., ἔα. ἀφανιώ, ρ΄. 
ἠφάνικα, γ»ηαξε 10 εαἰϊδαῥεαγ, ἵν. 
8. ὀίσξ ϑ 1. ἘΤ- 

ἄ-φθονος, ον, τεγ19)γ,καἰο 79, ῥἰογι γε, 
1.19. ἐν ἀφθόνοις, 221,2 ἐργέγ, 11. 25. 

ἀφ ίημι, ν.ἃ., Πιῖ. ἀφήσω, δοΥ. 

ἀφῆκα, Ρί. ἀφεῖκα, “φγηεὶ ἀτύαγ, 
16 ρὉ, ζεΐ αἰοτυ7,}Ν. τὸ. 

αἀ "-ἱκνέομαι, ν.4,, πιῖί. ἀφίξομαι, 
Δ0Υ. ἀφικόμην, α77γίσε. 

ἀφ-ίστημι, ν.«. αἰδέαςδ, κατέ 0 
γευοῖέ; ταϊᾶ. (αμά Ρί. ἀῃα 2 80Υ. 

αοί.) τυἱἱπμεαίγατυ, γευοίί, αἶ45ε7έ 

ὐπεπε, σ δῆ. }. Με σῖδν- 7; 
ἄχθομαι, ν.ἃ., ἔπι. ἀχθέσομαι, Ρΐ. 

ἤχθημαι, ὧδ α7ι7101’6ἷ, 1ὶ. 20. 

ἄχρηστος, ον, 7566. 

5, 

α 
5 
α 

βάθος τό, ἐεῤῥλ. 
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βαίνω, ν.η., ἔπι. βήσομαι, δοτ. ἔβην, 
Ρί. βέβηκα, ρο, »ιαγεᾷ. 566 ποίβ 
ὉΠΗ:. ΤΌ. 

βάλλω, ν.Α., (πὲ. βαλῶ, δΔογ. ἔβαλον, 
Ρί. βέβληκα, {ἄγοτυ, τλοοί, 26 

(νἸ ἢ ἀοσιι5. ΟΥ̓ ΔΌ5ο] αἰ 6), ἱν. 25. 

40. 
βάρβαρος, ον, ῥαγὠαγοϊεσ, 707, 6201), 

7:04 (σὐγεε, 
βασιλεία ἡ, ζἠγεριίοηι, γογαϊέν. 
βασίλειος, α, ον, γογαΐ; 50ῦ5ῖ. 

βασίλειον τό, «αφίδε, ἵν. 24. 
βασιλεύς ὁ, δήμο. ΔΜ ΙΓΒοαΐ δυίιο]α, 

ἐλε Οσγεαΐ Αἴηρ, ἴ.6, [ῃς Κίηρ οὗ 
Ῥεγϑβίδ. 

βασιλικός, ή, ὁν, γογαί. 
βάσιμος, ον, 2α55αὖ)ο, ἵν. 40. 

βέλος τό, »:155116, ααγέ. 
βελτίων, βέλτιστος. 
βία ἡ, “ἐγ εγιρέλ, 7076. 
βιοτεύω, ν.Π.  ΐψε, 11. 28. 

βλάπτω, ν.8. ἡγηῤε(ίσ, 11. τ6 ; 7717276. 
βοήθεια ἡ, ἀεί, γε171.07.627}167165. 

βοηθέω, ν.. εὐγ16 ἐο ἐδε γέδεμε 
(1 ἀαΐ.); γμαξέ ἃ σαδίν, ν. 6. 

βοιωτιάζω, ν.η. ἑα ξ 1λ6 “θοεφοζίαγε 
εζαϊσεί, . χ6. 

βόσκημα τό, χυζέργιε αγιήγιαῖ; ΡὈ]ατ. 
ζωίζο, γε 2. 

βουλεύω, ν.4. ίαγι, ἀφυΐξε, ταϊά. 
εἰοἰὀογαΐε (τοϊίλ ογι65 677), 111. 3. 

βούλομαι, ν. ἃ. τυΐεζ, δέ του γέγιρ. 
βοῦς ὁ, ἡ, βοός, οχ, εοτυ. 

βραχύς, εἴα, ὑ, σλογέ. ἐπὶ βραχύ, 
707 ἃ “5}υγέ αἰϊδίαμεδ, 111. τῇ. 
βραχύτερα, Ἄσοηρ. Δάν. τυζί ὦ 
σλογ 7, γαΊ26, 111. ἢ. 

βρέχω, ν. Δ. τυεί, ᾿ϊ. 22. 

βροντή ἡ, ἐλητε)ε27. 

566 ἀγαθός. 

γάρ, οοη]. 2ωγ. ἀλλὰ γάρ, 5εε 
Ὠοΐθ5. ΟἹ 1. 23, 26. καὶ γάρ, 
7)» τγιαφεαῖ, 7907 αὖδο. 

γέ, Ραγί]ο]6 οποίος, αΖ ἐδαςί. αἕ 

αι») γαΐς; Ξουηδίϊτηθ πϑρά ποῖ 
Ὀὲ ἰταηϑ᾽αἰεα ὄχοθρί ὈΥ δῇ επὶ- 
ῬΠαβῖβ οὴ ἴη6 ψοζὰ ἴο ψῇῃϊοῇ 1ἱ 
15 αἰἰαο θά, 11. 22. καὶ---γε, γέ: 

αι. δέ γε, γε α᾽]ά. γε μήν, 
λοτυόυε7. 

γείτων ὁ, -ονος, 7161 ον, 

γεύομαι, ν. τ]ὰ. Ζαρε. 
γέφυρα ἡ, ὀγίάσε, ἵν. 20. 
γῆ ἡ, εαγίλ, ἑανεαἶ; οἱ, ν. το. 
γήλοφος ὁ, λέ, ἵν. 24. 
γῆρας τό, -ὡς, οὐαί αρΈ. 
γίγνομαι, ν. ἃ., ἰαΐ. γενήσομαι, δοΥ. 

ἐγενόμην, Ρΐ. γέγονα δηά γεγέ- 
νημαι, ὦέσερηιδ, κογλ αὐομέ; ὁέ 

ὁ07,7,, ἰϊ. 13; ὁὲ φιακΐξ, ὧδ αἴ0716, 

11. 18; ὦηΟΣ ἢ 109, 1. 55. τὶ, 

20. 
γιγνώσκω, ν. ἃ.. [α!. γνώσομαι, ΔοΥ. 

ἔγνων, ΡὈΐ. ἔγνωκα, οὐδεγύδ, ποτ; 

αἰεί 4222, αἰδοτοΐξ, τ. 415. 1τι..0.. 

γνώμη ἢ, οδί7,1012, 7εαἰρ εοηέ ; 771721], 

ΠΣ ΤΕΣ 

γονεύς ὁ, -έως, Ξαγ 6,4, 
γόνυ τό, -ατος, 7166. 
γοῦν (γε οὖν), ραγί1ο16, αὐ Ζεαςί, αΖ 

αηγ γαΐε, 11. τῇ. : 
γυμνής ὁ, -ῆτος, ἰολέ-αγηιθα σοἰα267), 

ἵν. 26. 
γυνή ἡ, -αικός, τυολ]α71, τῦ7έ. 

δάκνω, ν. 8., αι. δήξομαι, Δοῖ. ἔδα- 
κον, ὠϊέε. 

δέ, σοη]. ὁμί, αγι|ῶαἴ, γίοτῦ ; ο71 4} 
οἶλεγ λαρά (ἀησννευησ ἴο μέν). 
Ιη ἀροάοβίβ, '. 432. δέ γε, γέ 
αραῖ, ἱ. 35. καὶ--δέ, γές απ, 1. 

25. 11. 24, 28. 
δέδοικα, ν.Ὡ., ΡεΥΐ. ψ ἢ Ρτ65. 5ὶσ- 

πἰδποαίϊοη, Ἴέα7. 
δεῖ, ν. ᾿πηρεῖβ., (αΐ. δεήσει, ἐξ ἐξ 

ρδέσσαγγ; Μιὰ σεη. ἡδε,6 15 

γε ο7; Ῥατίϊς. δέον. τὰ δέοντα, 
ἐλίτιρς γ16ς655477}, 1. 46. 
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δείκνυμι, ν.4.., αἰ. δείξω, τἤοτυ, 
2οτηέ οτεΐ. 

ϑείλη ἡ, αὐ 6γἼ10071, 111. 11. 

δειλός, ἡ, όν, εοτυαγ ἦγ, 11. 35. 
δεινός, ἡ, ὅν, {6γγ1ὁ 6, ο{γα7ῖ56. 

τὰ δεινα, ἐἰα,1967.5, 11. 1Ο. 
δειπνέω, ν. Ὡ. εἾ2226, στε. 

δεῖπνον τό, 42921171.. γ16αἰ, εἾ1717167), 
522267. 

δεξιός, ά, όν, γίρλί, ον {6 γίσλέ 
λαπά. ὅϑαῦϑβι. ἡ δεξιά (χείρ), 
2722 γερὴξ αμαῖ, 11... 3. Ἡδησθ 
Ζαρε, οἸαβρβά τρῃϊ Πδηας Ὀεϊηρ 
ΡῬΙεάρεϑ οἵ [ΘΠ α5Π}1ρ, 1]. 4. 

δέομαι, ν. τη]4. τυαρέ (ν᾽ ἢ σαη.), 
ν. 8, 9; δρϑοϊαία, 1. 46; γεχιῤοΐ 

(ἢ σε. οὗ ΡβΊ50}). 
δέον. 8:6 δεῖ, 
δεσμός, -οὔ, γεέ{67᾽, εἴγα. 
δεσπότης ὁ, -οὐυὅ, »ιαςίε),, Ο107167). 
δεύτερος, α, ον, 5407141. 

δέχομαι, ν.4., αι. δέξομαι, ρ[. δέ- 
δεγμαι, γεεεῖσε; ατυατέ 116 αἰΐαοῖ 

ΟἿ» 1 42, 1ιτ-τό- 
δέω, ν.4. ὀζγα), ἐοί}67,, ἵν. 35. 
δή, ῥΡδγί!ο]6, 2ηωσεα,, ζοτῦ ̓  ΕἸ ΡΠ δ- 

5 5Ὲ5: 1 2; “χοροί, 1. 201 1722 

2αγέομίαγ, 1. 38. 
δῆλος, ἡ, ον, εἰδαγ,, δυξάογέ., δῆλον 

ὅτι, εἰσαγίν (ραυθηι ει 16 4]), 1. τύ, 
11. φύ. 

δηλόω, ν.8. “ἔοτυ, ἐχῥίαϊΐτι:. 
δή-που, Ραγί!ο]6, 7 σριῤῥοσο, Ἰ,. 

τς 
διά, ΡΓΕΡ. 

(1) ψ ἢ δοοιι5. οτυΐ7ιρ᾽ 19, ὁ6- 
ἐαμ56 οὔ, 1. το, 22, ἱν. 1τ6. 

(2) νι σε. Ζἀγομολ (οἵ 
ῬΙαςα οὐ {{π|6), ἱν. 18; Ζἠγοτιολ, 
ὧν γιδαϑῖς οΓ, ὃν τῦαν οἵ, ἵρ 
(πδηη 61), 11. 8. 

δια-βαίνω, ν. ἃ. ρὉ αε7055, ἐγανε7,. 56. 
διά-βασις ἡ, ε70.51771.’, ῥασδαρε, 70γ,, 

19. 20...22. 

δια-βατός, ἡ, όν, ἐλαέ «(71 ὁ6 «7556, 

2αςεαῤέο, 11. 22. 
δια-βιβαζω, ν.Δ., (αἰ. -βιβάσω, γιαδε 

ζο «7055, Ζ0720 6} αε7Ό 55, Ν. 2. 

δι-αγγέλλω, ν.Δ. σἐ"α]τυογα ἰἡγοιρά; 

τά. 2α55 ἐδΐε τυογοΐ εἰοτυγε ἐλ 

γαηΐἷᾷς, ἵν. 36. 
δι-άγω, ν.8. ὀγίγρ ἐλγοιιρῖ, ὀγ1710᾽ 

Ωε7γοϑ5, ν. τοὶ ἃρϑοϊιίε (βίον οὐ 
χρόνον ἀηάεγβίοοα), 5271] {{7716, 
ἐσέ, ἱ. 43. 

δια-θεάομαι, ν.. σγῶόγ, 1. 10. 
διά-κειμαι, ν.(. δὲ οἷξοῥοσεαῖ, ὧδ 171 ἃ 

2.7. 77  οζαζό, 1. 3: 
δια-κελεύομαι, ν. τηϊά. 

0716 αγιοΐ 67, ἵν. 45. 
δια-κινδυνεύω, ν.ἃ. 7272 ὦ γε ίο 

ἐλε ὁηα, ἵν. 14. 
διακόσιοι, αι, α, ἔευο Πτετιεἴ; Σ 

δια-νοέομαι, ν. π14. ἄασο 271 τ1171ω], 
2τ7όοδέ. 

δια-πολεμέω, ν.ἢ. βολὲ οτεί ἐο {26 
δ6γ14] (ννι ἢ ἀαἰ.), 11]. 3. 

δια-πορεύω, ν.ἃ. ἐο᾽10 6} οὐδ7᾽, ζεΐ 
2655 ἐλγοιιρῖ, γο14. δῃηἃ ρΡᾶ55. 9Ὸ 
ἐλγοτερἦ, ἐγαῦο),.56. 

δια-πράττω, ν.ἃ. 4777. 6, 5617176; 
τηϊα. αγ7α0 6 707, ογιεδοίζ, ἐζοεέ, 
ΦΏ1,, ΚΝ. 5. 

δια-σπάω, ν.4. ἄγατυ ατιιγιεἶδγ, ἐἷϊς- 
2672... ΜΝ 1.20: 

δια-τάττω, ν.8. 205} αῤαγέ, ἵν. 15. 
δια-τελέω, ν.4. αεεοηιῤίϊἪ, δὈβο- 

Ἰαΐς, εογι{171146 (νΥ1{ἢ Ραγτ]ο.), ἱν 
17. 

δια-φέρω, ν. ῃ. “1727 7,71; ὀχεοῖ 
(ἢ ρθη.), 1. 27; δϑβοϊαίε, 22 
72,265 ἃ (7 7 ἐγι.έ, ἵν. 33. 

δια-φθείρω, ν.4. ἐἰδδίγογ τεΐΐογῖν ; 
εογ γέ, 111. 5. 

διδάσκω, ν.4., [υἱ. διδάξω, ἡεαελ. 
δίδωμι, ν.4., [αΐ. δώσω, ΔοΥ. ἔδωκα, 

Ρ΄. δέδωκα, ρζυδ, οἵοξ τιῤ. 

δι-είργω, ν.. σεῤαγαίέ, ἱ. 2. 

εἶτ ο71 



86 ΡΟζΑΒύΣΑ ΡΥ. 

δι-έρχομαι, ν. ἃ. 2α55 ἐλγοιίσλ. 
δι-έχω, (1) ν.ἃ. εἰζοϊαΐε. 

(2) ν.Ὡ. οἰαμαὶ ααγΖ, ἵν. 20. 
τὸ διέχον, 214 σα, ἵν. 22. 

δι-ἴημι, ν.4. σἐηα] ἐλγοιερἦ, ζεί ῥα, 

πΠ 55: : 
δίκαιος, α, ον, 2257. 
δίκη ἡ, 7δέϊσς ; 2εγαϊέν, 1ϊ. 8. 

Διός. ὅ8εε Ζεύς. 
διπλάσιος, α, ον, αἰογόζε. 

σιον, Δαν. Ζευζες ας ηεἦ. 
δισ-χίλιοι, αἱ, α, ἔτυο ἐλοτταη. 
διώκω, ν.ἃ. 2275. διωκτέος, 

γε ΡᾺ] δα]. 2ο ὧδ 2τ754α), 111. ὃ. 
δίωξις ἡ, 2275. 
δόγμα τό, γεδοζιεζο71, 1ἰϊ. 5. 
δοκέω, (1) ν.4., α(. δόξω, ἐλέηξ. 

[(σ) ταϊάηϑ. ὐοδη λὲν} 1. 8 9 ἀτῖ- 

Ροῖβ5. δοκεῖ, ἐξ “ἐδηι15 οοοαῖ, 1ΐ ἴξ 
γοδοίυεα. 866 ποίθ οἡ 1. 11. τὰ 
δεδογμένα, γεροζηϊο7ι5, 11. 20. 

δοκιμάζω, ν. 4. 2651, αῤῥγονε, 11]. 
20. 

δόρυ τό, -ατος, “2467. 
δοῦλος ὁ, σἰατε; σαςεαΐ, 1. 17. 

δύναμαι, ν.ά., ἔπι. δυνήσομαι, Δοτ. 
ἠδυνήθην, ὧδ αὖέο. 

δύναμις ἡ, 2οτοῦ)', 7,1111167,}7 7766. 
᾿Ξ ον 25, 52. 

δύο, Ζευο. 

δύσ-χρηστος, ον, Μαγαῖ 10 156, ἵν. 

τυ 
δυσ-χωρία ἡ, αἰγίειἠέίες ὁ ἐδέ 

οτομεγα, ν. τ. 
δώδεκα, ᾿[η466]. ἐευεζσε. 

διπλά- 

ἑάλωκα, ἑάλων. ὅ8ες ἁλίσκομαι. 
ἐάν, 77. (ννἸ ἢ 58}].). 
ἐαρίζω, ν.Ὡ. “267)1ω] ἐλε “ῥγῆγι', ν΄. 

15. ᾿ 

« ’ , , . . 

ἑαυτόν, ἦν, ὁ, τεΠοχῖνα ΡΥοη. Ζ272- 

“677. 
3 ἢ 3. "" 

ἐάω, ν.«., πιί. ἐάσω, αοΥ. εἴασα, ἰξί, 

αἰέρευ. 

ἐγγύς, σορΡ. ἐγγυτέρω, 5061]. ἐγ- 
γυτάτω απὰ ἐγγύτατα. 

(1) Ρτβρ. σξαῦ (νν ἢ σεη.). 
(2) δαν. Ζ6αγ, γ26αγγ. 

ἐγ-Χειρέω, ν. ἃ. αἰϊεηιῤέ, 11. 8. 
ἐγ-χειρίζω, ν.4. 2τἐ Ἴγο {ἦς ζα»ες 

οἵ, εἰοἰῖνεγ 9 (ἢ δοουβ. δηά 
43:.); πιο σϑι ; 

ἐγώ, ρῬεῖβ5. Ρύοῃ., ἐμοῦ οΥ μου, 17. 
ἔγωγε, 7 707, »1γ} 2ατέ. 

ἐθέλω οὐ θέλω, ν.η., [π|, ἐθελήσω, 
δοΥ. ἠθέλησα, τυΐϊέ, ὧδέ τοϊδζης,, 

ὧς γεαάγ. 

ἔθνος τό, γῤ6, τιαἱζογ. 
εἰ, σοη]. Ζγ (νΊἢ 1η41ς. ἀηά ορί.}); 

ἸΔΙοιηδίς τι56, 1]. 17; το λοίδογ, 

1. 22. εἰ μή, τ7221655, ἐχεοῤί. εἰ 
δὲ μή, διέ 17) τοί, γαϊ]ίγι ἐλαέ, 
11. 2. εἰ δέ, 5ε6 ποία οἡ 1]. 37. 

εἶδον. ὅεε ὁράω. 
εἰκός τό, -ὅτος, πεῖ. ραγίϊο. οἵ 

ἔοικα, ἐζζεῖν, γεαφογραῤέσ, ἰ. 13, 

11. “ϑό. 
εἴκοσι, ᾿η4466]. Ζτυέγέγ. 
εἰμί, ν. 5 08ι., [α{. ἔσομαι, ὦὁε, ἐχίςέ. 

Πηρεδῖβ. ἔστι, 22 15 20πεἼόλε, 11. 

13,)-39: 

εἶμι, ν.Ὡ. ρΌ; τοῦ ρΌ. 
εἶπον, υϑεα ἃ5. 2 8ογ. οἵ φημί. 
εἴργω, επὦ 77, σἀπέ 71, 1. 12} 27ἐ- 

φογιί, ι1ϊ. τό. 
εἴρηκα, υϑεὰ δ5. ρετί. οἵ φημί. 

εἴρητο, Ρ]Ρ. Ράᾶ55. ΠΏΡΘ 5. 22)- 
σἰγμοίϊογ5 ἤααΐ ὁδε72 ρ,ϑε71, ἵν. 3. 

εἰρήνη ἡ, 2έαεε. 
εἰς, ΡΓΕΡ. ν ΙΓ ἀοοι5. 

(1) τποίΐοῃ, 29, 27210, ἀραϊ7156, 

11. τό. 
(2) {π|6, 1770, 70γ, ἐοτυαγας, 

ΤΣ ΡΟΥΘ 
(3) Ἰάϊοπγαίϊς ι1565, 11. 27, 11]. 

δ, τοὺς τε ϑ ; 1.. 
εἷς, μία, ἕν, 0716. 
εἴσομαι. ὅ8εε οἶδα. 
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εἴσω; (1) Δαν. τυΐδἡ 71. 
(2) ρΡύερ. τυΐζλτη (τ ἢ σϑη.), 

τ» ἢ: 
εἴτε---εἴτε, τυλεΐλε---ο7,, '. 40. 
ἐκ (ἐξ), ριερ. σι σεη. 

(1) σπμέ οὔ, 11. τὐ; 29,071, τάϊο- 
Τηδιὶς, ᾿. 43. : 

(2) σἐαγέϊ)᾽ 77Ὸ7)1, 11. 3, 111..7, 

θυ ν 1 σι τ τ 5. 25..1ϊ. Ὁ. 
(2λ ὀδεωζέδό οὔ, ᾽ἰ. 11. 

ἑκαστάχοσε, δᾶν. 771 ἐαεἦ αἰϊγεοίίοιι, 
τ 

ἕκαστος, ἡ, ον, ἐαεΖ. 

ἑκάτερος, α, ον, ἐαεἦ ο ἔτσο. 

ἑκατόν, ᾿η46ς]. ζεγαγεί. 

ἔκ-γονος, ον, 5227,2472.0 7707)1 
αἰἐδεθη αἶα. 

ἐκεῖ, δαν. 267. 
ἐκεῖνος, ἡ, ο, ἀειηοηβίγ. ργοη. ἐλαί, 

 ΟΥη ,,; ἦε αζξ),. ἃ. 17; Ζδ; 

ὌΈΣ γα 

ἐκ-θλίβω, ν. ἃ. 

ἢ 
ἐκ- λέγω, ν.«. 22εξ οιεΐ, 1. το; ταϊὰ. 

2Τ1ες ομέ 707 ογιοσεζ,, 
ἐκ- λείπω, ν.4. ἐσαῦε, εἰδδογί; αὮϑ5ο- 

πα δε υζέ Ὡ, χα, ἵν. .8. 
ἐκ -πέμπω, ν.4. “4714] οτί. 
ἐκ-πίμπλημι, ν.«., αἰ. -πλήσω, 1] 

“4. 

ἐκ- πλέω, ν.η. σα12 οτεΐ. 
ἔκ-πλεως, ων, Μέῥριΐ τεῤ, ἵν. 22. 
ἐκ φαίνω, ν.4. γηαΐζε εἶδαν, σἤοτυ 

οῤεο)ιεέγ, 1. το. 
ἐκ- φέρω, ν. 4. “477,9, οἱδξ ; 477} Ο71 

ογέμέν, 1 Ὡς. 20: 

ἑκών, οὖσα, ὀν, τυϊ]ζί,ιο,, 11. τσ 
ἐλάττων, ον, ιιΞοα 85 σομρ. οὗ 

μικρός. 
ἐλαύνω, ν.4., [ιἰ. ἐλῶ, δοτ. ἤλασα, 

Ρ΄. ἐλήλακα, ἀγίυσ; Ἰαίγαη5. για, 
Ὁ γεν. 

ἐλαφρός, ά, ὀν, ἠοέ (οὗ ἀρὰ τὸς 
ΡΟΣ 

δα 5. 

σφμθόσθ. Οὐδέ, ἸΥ͂. 

ἐλάχιστος, η; ον, 364 ἃς βαρετῖ. οί 

μικρός. 
ἐλέγχω, γ.4., αἰ. ἐλέγξω, ἐχαληἼ7ιο, 

ν. 14. 
ἐλευθερία ἡ, 7), ““αογ:.. 
ἐλπίς ἡ, λοῤέ, ἐχέεεία  ϊο72. 

ἐμαντόν, ἦν, τεῆεχῖνε, Ρίοη. χιγοοί 
ἐμ-βάλλω, ν.4ἃ. ζάγοτο τεῤο»ι, ἰῃ- 

{γα 5. αἰίαςξ, ν. τό. 

ἐμός, ἡ, όν, ροββοβϑῖνε ρίοῃ. 
7721716. 

ἔμ-παλιν, Δαν. ὀαςιυαταδ, ν. 13. 
ἐμ-πεδόω, ν.ἃ. γα γι, τ αἰζ7γ. 
ἐμ-πίπτω, ν.ἢ. μα τον (ἢ 

6.4ι:}} ει) τὰ, τς 18. 
ἐμ.-ποδών, «αν. 2722 116 τύαγ οὔς 1. 13. 
ἔμ-προσθεν, Δαν. δέγογε ; ἐαγέϊ67. 
ἐν, ΡΥῈρ: τ ἀαί. 

(1) ΡὈΪαςθ, 2221, ογὶ, αἵ, αη1ογ1". 

(2.} Ἰληια; 222,. ΣΆ Ρ,, Ἰαοτς 

ἐν-αντίος, α, ον, οῤῥοσίέε, οῤῥοσεί. 
ἕνεκα Δηα ἕνεκεν, ΡΓΕΡ. 922 ἀεεοτέ)1 

ο7 (ἢ σεη.), 11. 28. 
ἔνθα, δἄἀν. Ζλεόγε; τυλόγέ, ν. 15 

ἐληίλεγ,; τυλιέλεγ, ἐλεγειῤοι, ἐἢ6722. 

ἐνθάδε, Δαν. Ζεγε, ΖΖλε;. 
ἔνθεν, αν. λόγος; τυλόηιεδ, Ν. 13. 

ἐν-θυμέομαι, ν. ἃ. λάζηις, οὐδ γεῖ, 
1: 253. ς 18: 

ἐν-θύμημα τό, λοις}, ἐάεα, ἀἰφυΐέε, 
ν. 12. 

ἐνιαυτός ὁ, γεα’.. 
ἐνίοτε, αἄν. “ογηοίζγ165, 1. 20. 

ἐν-νοέω, ν.4. ἐλίγι οὔ-. εγεοῖσο, αΞ- 
“2 γε δ) ;. αἰϑο πατα: ον ε 8. 

ἔγ-νοια ἡ, Ζλοιερ έ, Τα, 1. 13. 

ἐν-οχλέω, ν.η. αἰδΖμγόώ, αγισιογ (νὶ ἢ 
ἀαι.) τνν.21. 

ἐνταῦθα, «ἄν. ἐλεγε, ἦε), 4ἦῪ676- 
2|2072. 

ἐντεῦθεν, Δαν. ἐλελιες, ΡΉ “λαΐ 

ἔζη16, ἐἦέ71:, ἐλεγέ,ογε. 
ἐν-τυγχάνω, ν. ἢ. 4 έ τεῤογὲ (νυν 11 

(αἴ); ὁξ 2,γέδομέ, 1)..8.1- 

7217, 
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ἐν-ωμοτ-ἄρχης ὁ, “07,271 α716167 οὔ ἃ 
σδοί071, 1ν. 21. 

ἐν-ὠμοτία ἡ, {6 ΥᾺ}}ν, ὀαγια οὔ ουο7,71 
ζγοοῤη; φηαγίεγ οὔ ἃ λόχος, δέ- 
ζ1021, 1ν. 22. 

ἐξ. 8:6 ἐκ. 
ἐξ. απατάω, ν. 8. αἰδεεῖψο τεἐΐεγν. 
ἐξ-απίνης, ἄν. στεαἰαἰε71}ν. 
ἔξ-ειμι, ν. ἢ. εὺ γογίλ (εἶμι), ν. 13. 
ἐξ-έρχομαι, ν. 4. οὉ οί, 407726 οἹεΐ. 
ἔξ ἐστι, ν. ΠΠΊΡΕΓΙΒ. 22 ἧς αὐέρτυφαὶ, 1ὲ 

ἧς 2οσείδἧς. ἐξόν, ἀσσιι5. βο]αία, 

21 ὀεῖγερ᾽  οφοόϊο, 1. 2, 21. 
ἑξήκοντα, ᾿η460]. εὐχέν. 
ἐξ-ικνέομαι, ν. ἃ. αγ7ῦ6 αὐ; γεαεἦ, 

ἀξ (ἢ σϑη.), 111. 7,15» ἵν. 4. 
ἐξόν. ὅ::εε ἔξεστι. 
ἐξ-οπλίζομαι, ν. πη]. 4722 ο7165 677 

εογρδίοίείν, ἱ. 28. 
ἐξ-ορμάω, ν.8. 247,06 071, ἵ.. 24.) ΤηΪά. 

σ,Ω71. 

ἔξω, (τ) ἄν. οτεΐδ]αἴ2. 
(2) ῥσερ. οι δ (ἢ σεη.), 

Ἷν. 18. 
ἔξωθεν, ααἄν. οφείδίαἶΖ, ἵν. 21. 
ἔοικα, ν. ἢ. “5462771 ἐϊέ, 5667). 

ἔπ-αινέω, ν.4., αἰ. ἐπαινέσω, ΔΟΥ͂. 
ἐπήνεσα, 2γαΐσε. 

ἐπ-αίρω, ν. ἃ. γαΐδέ τ. 
ἐπ-ακολουθέω, ν.ἢ. γρέῥοτυ εἰρεεῖν 

ο7 (τ ἀαί.). 
ἐπ-ανα-χωρέω, ν.Ὡ. γείγεαί, 1ἰϊ. το. 
ἐπεί, σοη]. τυλ72, φἤγιε. 
ἔπειδάν, Ποη]. τυλε)ιϑυε7,, α5 50071 5 

(Ἰ ἢ 51].). 
ἐπειδή, σΟη]. τὐλ671, δ7166. 

ἔπ-ειμι, ν. ἢ. ὁέ τῤογ1 (εἰμί). 
ἔπ-ειμι, ν. Ὡ. εογ16 τ{ο71 (εἶμι). ἡ 

ἐπιοῦσα (5ς. ἡμέρα), 116 »εχί (α7, 
ἵν. 18. 

ἔπειτα, αἄν. Ζλε7:, πδχέ. 

ἐπ-έρομαι, ν. 4., Πιῖ. -ερήσομαι, ΔΟΥ. 
-ηρόμην, αδῷ ὀφεϊαΐες, 1. 6. 

ἐπ-έχω, ν.4. λοίαί ὁσεξ; ἱπίτδῃβ. 

δίοῤ, ἐθαδ ὕγονε (ν᾿ ρσϑη.), ἱν. 
326. ᾿ 

ἐπ-ήκοος, ον, τυξί 171 ᾿ἀδαγίγιρ, 111. 1. 
ἐπί, ΡΥερ. 

(1) νὰ δοςσι5. 2, ἀσαϊηοέ; 
αὔίο ; εὐἱίλ ἃ υἱέ ἐο, 11. 7. 

(2) νι σεη, τεῤοῦρὲ, 1ϊ. 10; 
ἷν. 28, 47; Ζοτυαγιΐς. 

(23) ἢ ἀαι. τῤογι, 1. 45, 
11.4.1; ζη εδατρε οὔ, ἵν. 4; 17: 1Ψ6 
2οτυδν οἵ, ἵ..132,.1Ὁ. 38. ἃξ, ἃ. 6; 
αγήδγ, 1. 4; 172. εογι γηαίΐογε οἵ, 
ν᾿. τὰ 

ἐπι- βάλλω, ν. ἃ. Ζλγοτυ τεῤο71. 
ἐπι-βουλεύω, ν.π. ὠ αρσαΐηοΐ 
(νι ἀΑι.), 1. 35. 

ἐπι-γίγνομαι, ν.«. 4072716 τέῤοξ, ἵν. 25. 
ἐπι-δείκνυμι, ν. ἃ. σάοτο οὔ, 1ϊ. 26; 

γη14. σάοτο ο7 ομδεοί, 
ἐπι-δίδωμι, ν.4. ροἵσε ἐμ: σαι {1071, 

κο»1{7161426. 
ἐπι-θυμέω, ν. ἢ. αδεῖ76 (ἢ σθη. ΟΥ 

1ηΠ}.), 11. 20. 
ἐπι-κυρόω, ν. ἃ. 4071717772, 11. 32. 
ἐπι-λανθάνομαι, ν.τλ1]4. 2ογρεέ (1 [ἢ 

ΡΈΠ.), ᾿,. 28. 
ἐπί-λεκτος, ον, ἐἤοσώ, ῥῆεξεί, ἵν. 4.3. 
ἐπι-μελέομαιν, ν. ἃ. ἑαζε «αγὲ οἵ, 11. 

27:1 7:66 21 ογιε» ὁ 5172655, 1. 14. 

ἔπι-μελής, ἐς, σγι!χίοισ, εαγοε, 11. 
230. ἷ 

ἐπι-μίγνυμι, ν. ἢ. »117η1σἱὲ τοΐΐλ, ν. 
τ6. 

ἐπι-νοέω, ν.8. Ζληγκ οἵ, ῥιεγῤοσε. 
ἐπι-ορκέω, (1) ν.4. στυεαγ γα ἐτοῖν ὦν, 

᾿-. 27: 
(2) ν. ἢ. δγφαξ αγι οαΐζ, 1ὶ. το. 

ἐπι-ορκία ἡ, 267,71), 11. 4. 
ἐπι-πάρ-ειμι (εἰμί), ν.π. δὲ 2γ 5671 

ὀφείαες. 

ἐπι-πάρ-ειμι (εἶμι), ν. Π. 
(1) γιαγελ αἰογερ᾽ σἱαἷδ οὔ, ἵν. 30. 
(2) εο»ῖδ το το δε ἀεί οἵ, ἵν. 

23. 



ἐπι-σάττω, ν. 8., αι. -σάξω, σααεἶζ6, 
νι 2 Ἐ: 

ἐπι-σιτίζομαι, ν. τη14. σεἦῥγου 510715, 
ἵν. 28. 

ἐπι-σκέπτομαι, ν. ἃ. 2γ:52εεΐ, ὁχα- 
2711)16, 111. 18. 

ἐπίσταμαι, ν. ἁ. ζγοτῦ ; ΜῈ 1ηῆη., 
Ὁ}. τό. 

ἔπι-στολή ἡ, »1655α,. 6, 402)2771α716]; 
ἀρ ἐς τὰς Ε, 

ἔπι-τάττω, ν.4. ογἾ27 (νν 1 ἀ4..). 
ἐπιτήδειος, α, ον, Λέϊίγι, 270267,, 

»6,έ5547»7. τὰ ἐπιτήδεια, 2γ0- 
σίςτο,δ, 1. 28. 

ἐπι-τίθημι, ν.4. 2“ τῤογι, ἐγ771εΐ, 
11. 8; τηϊά. σέΐαεξ (νυ ἀ4ι.), ἵν. 
3, τό, 20. 

ἐπι-τρέπω, ν.8. 471{γ;2ώ5 1, οἶσε τ; 
αἰίοτυ, 1ϊ. 21, Ν. 12. 

ἐπι-τυγχάνω, ν.η. ἐζρ.2 το»: (νι ἢ 
ἀδἴ.), ἱν. 18. 

ἐπι-φαίνομαι, ν. πιά. αΖ2εαγ', 111. 6. 
ἐπι-φορέω, ν.ἃ. 2176 τῤογ1, ν. Το. 
ἐπι-χειρέω, ν. ἃ. αὐζενιῤέ, ἵν. 27, 33. 
ἐπ-οικοδομέω, ν.ἃ. ὀτ7α] τεῤογι. 
ἕπομαι, ν.ἃ., ἰηγρῖ. εἱπόμην, Δογ. 

ἑσπόμην, γἼοίίοτυ (νγὶ ἢ ἀ4ι.). 

ἐράω, ν.Π. ἐρύε, ἐἰδεῖγε (1 σϑη.), 
τ 20ι 

ἔργον τό, τυογά, εἴδεα , Ἔχοειίϊο):, ν. 
12; γέρε, 111. 12. ἔργῳ, 772 
αεί]071, 11. 32. 

ἔρημος, ον, εἰδςεγέφα, αδαηαογιο. 
ἔρομαι, ν.. αεΐ, 1. 7. 
ἐρρωμένος, ἡ, ον, Ρετί, ρατίϊς. οὗ 

ῥώννυμι, σ{γο7:,, σΖρΟγΌέ5, ἱ. 42; 
ΟΟΙΏΡ. ἐρρωμενέστερος, 5.Ρε1]. 
ἐρρωμενέστατος. 

ἐρύκω, ν.ἃ. τυαγαΪ ΟἿ, '. 25. 
ἔρυμα τό, εἰδγεγιεέ. 
ἐρυμνός, ἡ, ὀν, εἵγογιρ. τὰ ἐρυμνά, 
Υ, ἢ» ΖΆ: 

ἔρχομαι, ν.ἀ., {πἰ. ἐλεύσομαι, Δογ. 
ἦλθον, Ρί. ἐλήλυθα, εο)16, ρόο. 

νΟΟΑ ΒυΖΑΔΥ. 80 

ἐρῶ, ν.8ἃ. ιτιι5ε4 45 δι. οἵ φημί, σαγ. 
ἐρωτάω, ν.ἃ. αοῇ. 
ἐσϑής ἡ, -ῆτος, εἰοέλέηιρ. 
ἑσπέρα ἡ, ἐυε)1171..; {δε τυφδί, ν. τ. 
ἔστε, σοη]. τὐλτίο, 1. το; τγ11], 1. 

28. 

ἔσχατος, ἡ, ον, ἰαεί; ἐχίγ 7,16, 1. 18. 

ἔτι, αν. οὐ, “με ίλεν, τι. 8; ἢ 

Πορσαίϊνθ, α)}} ἰρ71067, 1. 25) 3, 14. 
εὖ, αἄνν. τυεί. 

εὐ-δαίμων, ον, 2γοδῥέγοιίς » 7 γέϊδδ, 
11: δ ἵν, 1: 

εὔ-δηλος. ον, εἰσαγ, φ[αΐ72:. 
εὐ-επίθετος, ον, Ζα5} ἰο αἰδαςξ, ἵν. 20. 
εὔ-ζωνος, ον, τυείΐ- σγί, είτε, 111. 6. 

εὔ-θυμος, ον, ελεογ γε. 
εὐθύς, ἦν. 2)ιγιφίϊαξείν ; ἐο δου 7 

“υἱίδ, ν. 12. 

εὔ-νους, ουν, τε ]- ͵ εῥοσεά. 
εὐ-πετώς, αἄν. ἐασίδν (εὖ, πίπτω), 

11. 10. 
εὔ-πορος, ον, ἐ5} ἕο 2455, Υ. τῇ. 
εὑρίσκω, ν.ἃ., ἔαϊ. εὑρήσω, δοΥγ. 

εὗρον, ρΡί. εὕρηκα, Ληά; ταϊά. 

Μρια ,2ογ ομϑροῖζ, οὐέαῖ71. 
εὗρος τό, ὀγεαωλ. 
εὔ-τακτος, ον, ογαεγῖν, τυείϊ-ϊεεῖ- 

2{1]:66], 11. 30. 
εὐ-ταξία ἡ, ροοά ογαΐε7, ἱ. 538. 
εὔχομαι, ν.ἀ. 2γαγ, νψοτυ, 11. 9, 12. 
ἐφ-έπομαι, ν. ἃ. γολέοτο 7 67,, 2᾽τε7 5146. 
ἐφ-ίστημι, ν. ἃ. σε; τ 67 ;» »αΐέ 10 
λα; ναὶ. (ἀπ 2 δού. δηά ρ΄, 
δοί.) σἑαγαεῖ ογὲ; ἀαΐζέ,; ὧέ σεΐ οὐ, 

111. 20. 
ἔφ-οδος ἡ, αῤῥγοαεῖ, ἵν. 4τ αἰ - 

Φαγιεο, αέΐαςξ. -- 

ἐφ-οράω, ν.ἃ. ἐροῦ τῤογι, ἐσέ ἴο 
ἘΣ α ἀς 2: 

ἐχθρός, ά, όν, λαΐεγεϊ, οί δ, σΘΟΥᾺΡ. 

ἐχθίων, Ξρετ!. ἔχθιστος. ϑυθϑβί 

ἐχθρός ὁ, ἐ7:6»γ. 
ἔχω, ν.«., αι. ἕξω ΟΥὙ σχήσω, ΔΟΥ͂. 

ἔσχον, Ρί. ἔσχηκα, λοίί, λαῦε; 
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λατδ 7722 ογιοῖς οτυῦξν, ὧδ αὖζ, 

ἀανό 0 τοῖγρ, ἵν. 13; ζεῖ, 276- 

Φεγιί, ν. τὰ ; ἀοία ογιοδοίζ, ὧδ, Ε5Ρ. 
ΙΓ δάνευθϑ, 1. 31; 40, 11. 9, 37. 

ἕως ἡ, ἕω, αἰατυγ2, 771077711710, ἐλέ 

ἐαοῖς Ὗ. ΤΡ. 

ἕως, σΟη]. τυλτδε (ἢ 10.116.}; 2422- 
{14 (ἢ ορί.). 

ζάω, ν.η., ᾿πηῆπ. ζῆν, Γαι. ξήσω, σε. 
ζεύγνυμι, ν. ἃ., ἔπ. ζεύξω, 70171, 

ὀγϊαῖσς οὐ67.. 

ζεῦγος τό, 2α17, οΥ ὠδαςίς,, Ῥ]ατ. δαο- 
“αρε-αἸηιαζδ, 11. 27. 

ζωός, ἡ, ὀν, αὐῆζε. 

ἢ, σΟοη]. ἐζέζογ, ογ; ἐἦδαλι. 

ἡ (δο. ὁδῷ), ὁν τυλίε τυαγ, τυλογέ. 
ἡγεμών ὁ, -ὄόνος, στα, ἰεα(167΄. 
ἡγέομαι, ν.ἀ. δεαα, σιμίας (ΔὈ 50]. 

ον ΡΠ}, 8}. 11.506. 37: 
ἴδειν. ὅ8εε οἶδα. 
ἤδη, ααν. γόοτυ, αἰγεααγν; αἰ ο716, 

7ρονι ἐδε ἥγοί; 67 τοτῶ, 1. 58, 

ἥκω, ν.π. ἀστδ εοληε, ἄαύς αγ7ϊσυε. 
ἡλικία ἡ, αρό; φιαίμγίέγ, . 14; 

2717)216, 1. 25. 
ἥλιος ὁ, “272. 

ἡμεῖς, ποιη. ρ]αγ. οἵ ἔγώ. 

ἡμέρα ἡ, (αν. ἅμα τῇ ἡμέρᾳ, αἵ 
ααγόγῥαΐ, 1. 13. 

ἡμέτερος, α, ον, Ροβδδβδβϑῖνβ ῥ͵Όη. 
0147΄. 

ἦν, σοηίγ. ἴογ ἐάν, 1. 22. 
ἡνίκα, σΟ0η]. τυλέ):, ν. 4, 18. 
ἤν-περ, σοη]- 77) Ζγιεϊροι, 
᾿ἡσυχία ἡ, φηεί71655. 
ἡττάομαι, ν.4., ι{. ἡττήσομαι, ὧέὲ 

2,,767107, ὁ τυογοίξιί, 1. 2, 11. 30. 
ἧττον, σΟΠΊΡ. αν. ἠ7έ55. 

θάλαττα ἡ, σα. 
θάλπος τό, ἠεαέ; 

θάνατος ὁ, ἐδφαίλ. 
᾽ν, 1. 28. 

θαρραλέος, α, ον, ὄγανε, εογιγαἰεγιέ. 

θαρρέω, ν.ἢ. ἀαῦε «οτγαρε, ἵν. 31 
γος, 

θάττων, ον, σοΙΏΡ. οἵ ταχύς. 
θαυμάζω; (τ) ν. ἢ. τυογιαΐε7'. 

(2) ν. 8. τυογηαἶ67, αἴ, 
θαυμάσιος, α, ον, τυογιεἶ677,ε. 
θεάομαι, ν.ἅ. δέ ἃ σ2 θεία ίο),, ν. 13. 
θέλω. ὅ::ε ἐθέλω. ͵ 
θεός ὁ, ουώ. 
θεβεξνέων ὁ, τ-οντος, “δγοαγιέ. 
θερίζω, ν.η. “2εγα1 ἐδ 5247727)167,, ν΄. 

15. 
θέω, ν. ἢ. 7227. ᾿ 
θνήσκω, ν.ἢ., πί. θανοῦμαι, δοΥ. 

ἔθανον, Ρΐ. τέθνηκα, 416, ὁε δι]. 

θνητός, ἡ, όν, αὖδο ἰο ἀφαΐᾷ ; φασιν 

ΦΣ σαΣ ἃς 25: 
θόρυβος ὁ, αδογαΐεγ, ἐμεηγειε{έ. 
θυγάτηρ ἡ, -τρός, σατο έ67,. 
θυμόομαι, ν.τη14.. ὁ6. α7197}. 
θύρα ἡ, «ο07γ. αἱ θύραι, ἐλε ἐοο7.5 

οἵ ἴῃς ατγεαῖ ἹΚτηρ᾽5 ραΐδςβα, 1. 2. 
θύω, ν.4. σασγίλεο; ταϊά. λαὺδ ἃ 

σαεγίγεο ο7εγεαῖ, 1. 8, ν. τ. 

θωρακίζομαι, ν. τηϊ4. μέ 612 ὦ 
ὀγεαρίῤῥἑαΐδ, ἵν. 35. 

θώραξ ὁ, ὀγεαςίρίαέε, κιε2γ55, 111. 20, 
ἵν 28 

ἰατρός ὁ, 2 γοζεΐα:. 
ἰδιώτης ὁ, -ου, 2γῖφαίε 267.5072 ; ἰα7- 

γη1ω72.; 2γίφαίε σοία767,, 11. 32. 
ἵημι, ν.4., Ταϊ. ἥσω, δογ. ἧκα, γὲ. 

εἶκα, 52,14]; δσλοοί, ἵν. 17; τηϊά, 

αἰέαεξ, ἵν. 41. 

ἱκανός, ἡ, ὅν, σε ηείόηέ; φογ)1 οί δ714, 
αὐέε, 1.23, 111. 1:8. 

ἵνα, σοη]. 272 ογ4167 ἐλαΐ (ἢ 580]. 
Δηα ορί. ) : 

ὕππ-αρχος ὁ, ἐ071 ΜΙαΠ ΔΕ, οὔεανα 7}, 

111. 20. 
ἱππεύς ὁ, 107, 5627)1671; εὐ ἱππεῖς, 

«αυα 7}. 

ΨΥ ον 



ἱππικός, ή, όν, ὀε]ο,ι οἵ το εαὐαΐν, 
'ν. “8. 

ἵππος ὁ, 07,56. 

ἰσόπλευρος, ον, τυΐΐλ ογιιαΐ σζαΐδ᾽, 
1 Τὺ: 

ἴσος, η, ον, ἐφιέαί. ἐξ ἴσου, ο71 ἐχηαΐ 
26777215, ἵν. 47. ἴσως, ααν. ἐφηαίίν, 
7αϊγίν; 2εγλαΐ», 1. 24, 37. 

ἵστημι, ν.8., πίἰ. στήσω, 1 80ΟΥ. 

ἔστησα, 7ηαΐο ἔο οἰαγιαῖ, γιαΐδε ζο 

ἜΟΤΟΣ παρ μ;. 3 έαξον τᾶ, «(ἀπᾷ 
2 80Γ. ἔστην ἀῃᾷὰ ρί. ἕστηκα), 
οἠαγεῖ, λαΐζ. 

ἐργυμες ἄ, ὁν, Ξἔγογισ. ἰσχυρώς, 
δαν. “7γογρίγ, ἜΡΟΝ 

ἰσχύς ἡ, τ-ύος, σέγετιοίλ, γ)ογεδ. 
ἰτέον, νεῦρα] δά]. [τοπλ εἶμι, 0716 

γ᾽ 51 ΘΌ, 1. ἢ. 

καθ-ἐζομαι, ν.«., τ|. -εδοῦμαι, οσἠ 
εἰστου). 

καθ-εύδω, ν.η. “κε. 
καθ-ήκω, ν.Ὡ. γέφελ αἰοτο, ἵν. 24. 
καθ-ίζω, ν.8., [αϊ. καθιῶ, 5εαΐ, ῥέίαεε, 

Ῥν1 ἢ: 
καθ-ίστημι, ν.4. 2΄αεό, αῥοϊγ, 11. 

Ὁ Ὁ ΟΣ οἵ ἐἴρθρ5, δγάτ φ; 

τηϊά. (αηα 2 δοῖ. δῃὰ ρί. δοί.), 
2ῥαεε ογεδϑδί7. 

καί,- οσῃ]- αϑαἱ; αἶδο, 00, 1. 24,34; 
115 27. δὲ. τν 4 2; ἀεέμαϊέν, (. τῇ, 

11. 22.233, 35. καὶ---καΐ οΥ τε-- 
καί, ὁοίλ---αηἰο, καὶ---ε, γέ 
αηαἷ, 1. 24, 111. 5. καὶ---δέ, γα 

αγιΩῖ, ἱ. 25, 11. 24, 25. καὶ-- γάρ, 
"7ογχτρεέσα, 707 αίδο, 111. 4, ν. 2. 
καὶ μήν, »1ογ δου ε7,, 1. 17.᾿ 

καί-περ, σοπ]. αἰζδοτοί (Ἰ1Π ρατί!- 
ΟΙΡ16). 

«καιρός ὁ, οϑ)ογ {7111}, 7101ὲ Ζ12)16. 
ἐν καιρῷ, οὐ ῥογίτεγιεῖγ, 1. 30. 

καίω, ν.4., ἔα. καύσω, ὦτ772. 

κακός, ἡ, ὀν, ΘΟΙΏΡ. κακίων, 5:10 61]. 
κάκιστος, ὑαεΐ, τυϊελα, ἐρτυαγώδν. 

γΟσΑ δύα δῦ. οὐ 
κακόν τό, ᾽27570γ, {2ε719, φοϊ. κα.- 
κῶς, «ἀν. 211, τυϊεφειν. 

καλέω, ν. ἃ., [πΐῖ., καλέσω οΥἦ καλώ, 

80Υ. ἐκάλεσα, ρΡί. κέκληκα, «αἰ, 
5242717)2072, ταἱα. καἰ 707) πεγϑοῖς 
ἸΠπν Ὑ. 

καλός, ἡ, όν, ςοῃηρ. καλλίων, 561]. 
κάλλιστος, ὀεαηί7ηεἶ, γιοὐδέ, Ζο71:- 

οτγαύζε, ἐχερίζο,έ, 11. 34. καλώς, 

δα ν., σΟΠΏΡ. κάλλιον, 5061]. κάλ- 

λιστα, τυείί, γιοὗδγ. 

κάμνω, ν.Π., {χἰ. καμοῦμαι, δΔοΥ. 
ἔκαμον, Ρΐ. κέκμηκα, ὧξ τυξα77, 
Ζοτέ. 

καρπόομαι, ν. 14. γεα ἐἦέ 2’ 
οἵ, Φ»,79γ.; φ{πτεγιεἶ27,, ἴϊ. 23. 

καρπός ὁ, γε. 
κατά, ΡΓΕΡ. 

(1) νἹἢ δοοαβ. αἰστῦ, σοῦ, 
αὐἰοηι ἷν.. 30; 9Ψ}67 ἀρΩΤη 11; αἕ, 
᾿Υ.- 10: αεςογ (1720 ἔο, Ἰἀιοτηδί]ς 

ἄπ εξ,,, μ5 ὁ... ΣΕ 3... ἰνς 7 ὙΥΟΣ 
νὸν 9: , 

(2) ἢ σεη. αἴστο7ὲ 7702), αστο7ὶ 
ονε7,. 

κατα-βαίνω, ν.Ὡ. φῸ ἄτυ7ι, αἰδοςε)αῖ, 

ὙΥΡΕ 
κατά-βασις ἡ, οοἵγιρ᾽ αοτο):, αἰδεεεγι, 

ἔν τὰ 
κατ-άγω, ν.4. ὀγίγεο οἷοτογι, ὁ 17 

ἀογῖδ; τηϊά. γφέμεζη, ἀοηῖδ, τν. 56. 

κατα-δύω, ν. η., αἰ. -δύσομαι, Ξέγιξ, 

Ὑ ΘΙ: 
κατα-θύω, ν. ἃ. ταεγίδεο, ᾽ϊ. 15 
κατ-αισχύνω, ν.. αἦοργαςέ, 1. 30. 
κατα-καίνω, ν.8. σ Ωγ, 1. 2, 11. 12, 

39. 
κατα-καίω, ν.4. ὀτ7722 αοτοῖ. 

κατα-κεῖμαι, ν. ἃ. 416 αἰοτυ7ε. 
κατα-κλείω, ν.Δ. σληέ τ, 111. 7. 
κατα-κόπτω, ν.ἃ. ει ἀοτυ ,. Ὑ- 28 

κατα-λαμβάνω, ν.ἃ. φεἴχε, ἵν. 37; 
ΤΑ) ΦΙῊ Ρ ρα  ΉΡ  Ὲ 
᾽ν» ὃ; 
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κατα-λείπω, ν.ἃ. ζεαῦε δελϊγια. 
κατα-μανθάνω, ν.4. 2ε714167.5ἐα71α] 

ἐλογοιολίγν, οὐοόγῶξ, 1. 44. 
κατα-πηδάω, ν. Π. ἐέαΞ ἀἰοτυ». 

κατα-πίπτω, ν.π. γαἰῤ ἐἰοτο), ὁέ 

ἔλγοτυμ αἰοτυ7ὲ, 11. 10. 
κατα-πλήττω, ν. ἃ. οὐγίδε οἰοτυῆ, 

ἐν Ὑ 

κατα-σκενάζω, ν.η. Ζγαΐγι, ἐφ, 
111. το; 14. ἐφηῖ ογισεοίζγ, 276- 
ΟΕ, ἴϊ..2.. 

Κατα-σκηνέω, ν. Ὡ. Φ72.α712, ἵν. 32. 
κατα- στρατοπεδεύομαι, ν. τη]α. 

3ῶγηῖξ ἃ εαηι, ἵν. 18. 
κατα-φρονέω, ν.8ἃ. ἐδ: ῖ56, 1. 27. 
κατ-έχω, ν.8. λοίαὶ αοτυ7ι, γέ5 7122. 
κεῖμαι, ν.ἅ., {π|. κείσομαι, ἐδ, ὧδ 

ἰαζαῖ, ὧφ ςοΐ, 1. 21. 

κελεύω, ν. 4. ογεἶγ7,, ς029171471{7. 
κενός, ἡ, ὀν, ὁγηιῤίγν, ργοιε71412655. 

κεντέω, ν.8ἃ. συα(,, 1. 20. 
κεραμεοῦς, ἃ, οὖν, γιακέ 97) εἶαν, 

ΕΑΤΙΣ 

κέρας τό, κέρατος, κέρως, 107,71; 
τυϊγιρ' (οἵ Δ ΔΥΠ.Υ), ἱν. 10. 

κεφαλή ἡ, ἀεαά. 

κηδεμών ὁ, -όνος, 2γοΐεείογ, 1. τῇ. 
κὴρνξ ὁ, -ὐκος, λἀεγαϊω, 1. 46. 
ἑηρύττω, ν.ἃ., ἔπι. κηρύξω, 2γ0- 

εἰαίγι, ιν. 26. 

κινδυνεύω, ν. ἢ. ὁέ 72: αἰαγιρεγ, 11. 
1 

κίνδυνος ὁ, ἐἰα)ι967,. 
κινέω, ν.8. γιοῦε. 

κογχυλιάτης ὁ, -οὐ, “ἦεν Ζϊ716- 
σζ0712, 1ν. 10. 

κοινός, ή, όν, 07)12)1022. κοινῇ, Δάν. 

171. 407)1771071, 111. 2. 
κολάζω, ν.4., αἴ. κολάσω, 2τε711ε}. 
κομίζω, ν.ἃ., Πιί. κομιῶ, «α777}, 

εο71 67. 
κορυφή ἡ, λεα, ἰοῤ, εγέδέ, ἵν. 41. 
κοσμέω, ν.ἃ. α77α7ρ6, τ1α75}αΐ, 11. 

36. 

κόσμος ὁ, 0767, 
ἰγδές, αἰ, ἢ: 

κρατέω, ν.Π. ὧδ οτυφγζρῖ, ὧδ εο71- 
σΖη6707.; ΜΙ σεη. ὧδ ηιασίθ7 οὔ, 
Οὐ 7 Ω07716. 

κράτιστος, ἡ, ον (Ξρε1]. οὗ κρατε- 
ρόΞ), “ἰγο»οεοί, εὐϊο; ὀσεί, ἵν. 
41. κράτιστα, δἄν. »ι02 σἐομείζν, 
11. 6. Ε 

κραυγή ἡ, “Πομί, Ἠοΐδε. 
κρείττων, ον (σοΙΡ. οὗ κρατερύ:), 

σΙγΟΘΕΣ; δοίϑξ, τ 4, Δ. 17: 
κρέμαμαι, ν. 4. λαγιρ', 11. 10. 
κρηπίς ἡ, -ἴἶδος, 7ομε»τεαΐϊο72, ζαδ6, 

ἷν- ἢ. 
κριθή ἡ, δαγίεγ; ΡὈΪυτ., ἱν. 31. 
κρίνω, ν. 8., αἰ. κρινῶ, δοΥῖ. ἔκρινα, 

Ρί. κέκρικα, εἦοοσε, ἀἰδεζωε. 
κτείνω, ν. 8., αἰ. κτενῶ, δοΥ. ἔκτεινα, 

Ῥί. ἔκτονα, δι). 

κτῆνος τό, 2055 65 5102; ῬΙυγ. εαΐζζέ, 
1. 10. 

κύκλος ὁ, εΖγοΐφ. κύκλῳ, γομημα 
αὐοιμεί, 1. 2, 12, Ν. 14. 

κύων ὁ, ἡ, κυνός, ἀοσ. 

κωλύω, ν. ἃ. ἀ{γα,γ, ῥγευε. 
κώμη ἡ, οἱδίαρε. 

Ω77 47:0 6)»)6227; ᾿ 

λαγχάνω, ν.ἃ., αἰ. λήξομαι, δΔογ. 
ἔλαχον, ρΡί. εἴληχα, οὐἑαΐῖγ ὧγ 

ἐοέ, ρεΐ (νι σαη.), 1. 11- 

λακτίζω, ν. ἃ. ζίεξ. 

λαμβάνω, ν.4., {π|. λήψομαι, δοΥ. 
ἔλαβον, Ρί. εἴληφα, ἑαΐο, φοίδ, 

εαέελ. 

λάμπω, ν.ἢ. Δηά λάμπομαι, ν. τη14. 
σλῖμδ; δαξε, 11. τι. 

λέγω, ν.ἃ., αἴ. λέξω, «αν, σῤέαξ; 
1672. 

λείπω, ν. ἃ.. [πἰ. λείψω, δοΥ. ἔλιπον, 

Ρί. λέλοιπα, ἑέαῦσε. 
λήγω, ν.. {6456, 1. 9. 

λίθινος, ἡ, ον, «οηιῤοσ θα ὁ. σίοτό, 
ἷν. 7. 



γοΟΓΑ ΒύΖΑΡΥ. 93 

λίθος ὁ, “20716. 

λογίζομαι, ν. ἃ. γεεζονι, εαὐομίαΐό. 
λόγος ὁ, τυογαῖ, τῤέφεῖ; παγγαΐζῖσε, 

1.1. εἰς λόγους ἐλθεῖν, εργ16 70 
ὦ φ07176 7726, 1. 20. 

λοιδορέω, ν.4. αὖτι55, γευίϊο, ἵν. 40. 
λοιπός, ἡ, όν, γεηια1711710. λουπόν 

(ἐστι), 12 γοριαῖ7ι5, 1ϊ. 29. τὸ 
λοιπόν, 20» 11 “ιεἔτεγεέ, ιἰ. 8, 38; 
ἡἴμγγι᾽ {24 γεεέ (ογ {δε α4}},, ἰν. 

6, 3ο. τὴν λοιπήν (5ς. ὁδόν), 
7» 11:6 γεερὲ οἵ 1.6 τυαγ, ἵν. 46. 

λόφος ὁ, γίιΐσε, ε7 65. 
λοχαγία ἡ, εαῤίαζρεγ, 1. 30. 
λοχαγός ὁ, εαῤίαζ» οἵ ἃ λόχος, 1, 2, 

1. 21. 
λόχος ὁ, εογιῥαην οἵ τοὸ ἴοοί- 

50] Δ16Υ5, 1ν. 22. 
λυπέω, ν.4. λτεγέ, 4727107,. 
λύπη ἡ, 2αἴγι, ογίε, 
λύω, ν.4., αἰ. λύσω, ζροτ6, ἵν. 35; 

ὀγεαΐ, 'ῖ. το; ὧό ἐχῥεαϊϊεριέ, ἵν. 36. 

λωτο-φάγοι, 7οΐτ5-σαΐό75, 11. 28. 
λῴων, λῷστος. ὅ8::ε ἀγαθός. 

μακαρίζω, ν.4. εοτε711 ἡαῤῥγ, ε07:- 
Ὁ τς, 1. 10. 

μακρύς, ά, ὀν, ἠοῖ. μακράν (5ο. 
ὁδόν) ΤΟΣ, ΩΔ ἐργρ τὐαᾶγ, ἵν. 17. 
μακρότερον, σοΠΊρ. Δάν. τὐΐϊλ ἃ 
{0719 67 γαηρέ, ἵν. τό. 

μάλα, δάν. »ημεῖ, ὑ6γγ, ΟΟΙΏΡ. 
μᾶλλον, »10γ6, γαΐλεγ; ρει]. 
μάλιστα, γ10ςέ, ἐς δοςί αὐἰέγ. 

μανθάνω, ν.Δ., [υαἰ. μαθήσομαι, δογ. 
ἔμαθον, Ρΐ. μεμάθηκα, ἠεαγ7:, Μητα] 
ομἱί. 

μαντεία ἡ, 2γοῤἧεεν, ογαεῖο, ἱ. 6. 
μαρτυρέω, ν.Ὡ. ὁέαγ τὐΐξγισςς (νη Ί 1 

αδΐ.), 111... 12. 

μαστεύω, ν.8. “45 αγἴεγ, αἰξε γέ, 
ἐπι ἦς 

μάστιξ ἡ, -ἰγος, τυλ{. 
μάχη ἡ, ὀαΐϊέε. 

μάχομαι, ν.ἅ., ἔξ. μαχοῦμαι, βολέ. 
μέγας, μεγάλη, μέγα, ογεαΐί, 17)- 

2ογίαηέ, σοτὴρ. μείζων, 5Ξρεῖ]. 
μέγιστος. μεγάλως, «ἄν. ογεαίδν. 

μείων, 564 85 σορ. οἵ ὀλίγος, 
,)άτυεγ, 265ς. μεῖον ἔχειν, λανὸ 
2.6 εἰϊδλα ναγιέαρε, 11. 17, ἵν. 18. 

μελετάω, ν. 8. 2γαείζξε; νι ἴηΠδη., 

1ν.} 17. 
μέλλω, (1) ν.π. ὁέ δεῖν, ὅς αὐοτέ 

ἔο, 1τ1ὲ271ε],1. 8, 111. τό, ν. 17. 

(2) ν. 8. 27:16γ14], αἰδίαγ, 1. 46, 

47: 
μέν, ρδιίο]α, Ζηαρσα, ο71 1δδ Οο716 

λαιαῖ, αῃϑνγεγεα Ὀγ δέ. Ιη δρο- 
4οβἰ5, ἰ. 43. μὲν δή, 5ε6 ποίθβ 
Οἢ 1. 10. 

μέντοι, λοτυδυε7. 
μένω, (1) ν.ἢ. 7ἐ4γη1ιαΐ7:, σίαγ; 7- 

7,2Ω172 171 7076. 
(2) ν.4. τυαΐξ 707. 

μέρος τό, ῤαγέ, σἦαγέ. ἐν τῷ μέρει, 
172 ζ 417 {14771, 1ν. 23. : 

μεσ-ημβρία ἡ, γι]ω-ααγ, ἐλέ δομίἦ, 
ν. 18. 

μέσος, ἡ, ον, »ιταα1]6. ἐν μέσῳ, 7: 
ἐδε γη1ααἱδ, 1. 21; είτυδό)γει, 1. 2. 

μεστός, ἡ, ὄν, με (ἢ σϑη.), 
γε. 1: 

μετά, ΡΓΕΡ. 
(1) νι δοσυβ. α7ζ67,, γιθχὲ ἐο, 

ἰο Δ Ἔ: 
(2) τ σεη. τυζλ. 

μετα-δίδωμι, ν.ἃ. ρἷσέ ἃ 5ἦαγ6, 
111. .χ. 

μεταξύ, (1) δᾶαν. ἐγ, ἐδέ »η]ἰα6, 1. 
26: ριεαρτυέΐΪρ. 

(2) Ρτερ. (ἢ ρεη.), ὀείτυ εξ, 

ἷν. 57: 
μετα-πέμπω, ν.4. “674 α7ἴέ7; ἘταῚ 

σ6724] 707, 1. 14. 
μέτ-εστι, ν. τηροῖ5. ἔλεγέ ἐς ἃ 5ἤαγέ 
(1 ἀαἰ. οἵ ρείβοῃ ἂπα σβη. οὗ 
{Π1Π6Ὶ, 1. 20. 



πε ρῶν ΡΟΟΑΔδΌΙΑΔΥ, : 
μέτρον τό, 7265 2478. . 

μέχρι, (1) (οη]. τιλ221{ (ἢ ἰη- 
ΕἸ ν. "8. 

(2) Ρ͵ΙΓΕΡ. αϑ κὰν ἂς (νι σεῃ.), 
ΤΣ ς 

μή. περ. Ραχίιοϊθ, μού; οἷο ηοΐ; 765, 
αἰτευ νουῦβ οἵ [βαυηρ,, Εἴο. 968 
ΠΙΞΌ ΠΙΘΕΘΒῚ ΘᾺ 1 ΘΙ θυ νον 3: 

ταν μὴ, οὖν δος ποιό β ΟΝ. 1:12; 

ΠΝ 
μηδέ, σοὨΪ. 2107, 710 δύ ε),. 

μηδείς, μηδεμία, μηδέν, 1οΓ 0716, 
220716. 

μηδέ- -ποτε, Δαν. 2260 67:. 
μήν, Ῥατίιςο]θ, σεζίγ, ἱγιαϊεο. ἀλλὰ 

μήν, λοτυευε7. 
μή-ποτε, αἄν. 721:607,67.. 

μή-πω, Δαν. 710 γέέΐ. 

μή-τε, σ0η]. 7222{}167,, 7107", 
μικρός, ά, ὄν, σηιαδέ, {116.. μικ- 

ρόν, αὐνοιθῖα] πρϑαΐ. δοςιι. ὦ 

ΤΣ ΤΡΙΣΥΜΒΕῚ.: 

μιμέομαι, ν.«. Ζγιε7:αΐε. 
μιμνήσκω,. ν.8., ἴα. μνήσω, 76: 

γγε171ω] , γτη]4. 7:62,1621067,, ΙΓ. μέμ- 

νημαὶς 1... 
μισθός ὁ, γετυαγεῖ, ῥαγ. 
μνημεῖον τό, γ)61)20γ 1}, 11. 13. 
μόλις, δἄν. σεαγεεῖγ, τοῖλλ ὦ ἡβειιῖεν. 
μολυβδίς ἡ, -ίδος, ἐρααίο)ι ὀπεἐφέ, ἨΪ. 

ὌΠ: 
μόλυβδος ὁ, ἠεαι, ἵν. 17. 
μόνος, ἡ, ον, αἰργι6, οἹἶῖν. μόνον, 

δαν. ογγ. 
μυριάς ἡ, -άδος, 214 γ1142η1067 ο77 Ζέ)ὶ 

ἐλοτέδαγιαἶ, ν. τό. 

μύριοι, αι, α, ἐεγ: ἐλοιτσατια. 
μῶρος, α, ον, 7ροἤολ. 

γέος;: α, ον, γολ719., γ216τῦ. 
νεῦρον τό, “Ἴγέτυ ;. εογάΐ, 111. 4. 
νεφέλη ἡ, εἰοι. 
νικάω, ν.8. 407191467,; ὧδ εοϑι μ67:07', 

ΕἼ) τἷ]..1.: 

νίκη ἡ, τἱείο»γ. 
γνομή ἡ, δασέμγε; λεγαῖ,, ν. 2. 
γομίζω, ν.«., ἔπί. νομιῶ, ἐλέγξ. 

κο071516127’. ἊΣ 
νοῦς ὁ, »ε1)1εἷ, σφ2156, αἰἰε711072. 

νύκτωρ, ἀν. ὧγ γιἱολί, ἵν. 35. 
νῦν, «ἄν. μοτῦ. νῦν δέ, ὁμέ ας 1 

75. τὸ νῦν εἶναι,. 566 Ὡοΐδ οη 

τ ἰδι 
νύξ ἡ, νυκτός, γῖρλέ; ΡῬ]αῖ. νύκτες, 

7101: εὐαξεδει, ἢ :..3..5» 

ξένιος, α, ον, δοεῤίἑαί.. Ζεὺς 
ξένιος, Ζεόμς οοα οὗ φγαη ες, 
1]. 4: 

ξένος ὁ, ΠῚ ΤΉ ολ Σ ΤΣ Τὴ, ἩΜΩΡ, 
ξεστός, ἡ, όν, 2οίελεώ, ἵν. το. 

ὁ, ἡ, τό, ατἴϊο]6, 24; «150 τιϑεὰᾶ ἃς 
ἀβπιοηϑίγ. ΡΥΌη., 6.5. οἱ μὲν.---οὶ 
δέ, ἐλε οὐ)ρε---αγιαἱ͵ ἐΐε οἕδεο;, ἵν. 

ι6. τῇ μὲν.- τῇ δέ, 2αγίν--- 
αν πῶ: 

ὅδε, ἥδε, τόδε, «ἀΘη]οηβίγ. ΡῬτΌΗ., 
ἐλίς, ἐλίξ ο716 Ζ67ε. 

ὁδο- ποιέω, ν. ἃ. 7ταξέ΄ α γοαα, 1]. 
24. 

ὁδός ἡ, τυαγν, γοαεῖ, γιαγεΖ. 

οἱ, ἀαΐ. (επο6 1116) οἵ τεἤεχῖνα ρσοη. 
ἕ, σξη. οὗ, λἀΖηιδοζξ, ἵν. 42. 

οἶδα, μετ. ψ 1 ργθ5. τηθδηΐϊησ, 
δηοτω, ὈΪᾺΡ. ἤδειν, Γαΐ. εἴσομαι. 

οἴκαδε, ἄν, λοηιοιυαγάς. 
οἰκεῖος, α, ον, ὀεέργ,εριγιρ' 10 1}6 

οτος, γοζαίϊφα!, 1γ1{1791αΐ6, 11. 20. 

οἰκέω, (1) ν.4. 1γειλαῤτέ, 1. 23. 
(2) ν. ἢ. εἰτυεζί, 11. 24.) ν. Τῷ. 

οἰκία ἡ, Ζολτίδε. 

οἰκο-δομέω, ν.«. ὀρ. 
οἴκοθεν, ααν. 259. γ)1 Ζογη. 
οἶκος ὁ,. ἀολίδε, λο,μέ. 

οἰκτείρω, ν.ἃ. 21ν. 
οἶνος ὁ, τοΐ726. 

οἴομαι, ςοηίγ, οἶμαι, ἘΠ ἐλέρξ. 
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οἷος, α, ον, τυλαΐ ζϊγηα ογ; φμελ ἂς. 
οἷός τε, αὐὖϊε,; οφετόδε, 111. 0... 13. 

οἴχομαι, ν.. ὁὲ οογθ, δὲ οὔ, 11]. 
Ἐν ἀφ σε, Ἴ...32. 

οἰωνός ὁ, ὀΖ7αἱ; 07)1672, 11. 0. 

ὀκτώ, ᾿η660]. σίρ λέ. 
ὀκτω-καί-δεκα, 1᾿Π460]. ἐζρ Ζ6672. 
ὀλίγος, η, ον, σγιαἰ, Ρ]ατγ, γι. 
ὀλισθάνω, ν. ἢ. “112, ν. 11. 
ὅλος, ἡ, ον, τὐλοΐξ. 
ὅμηρος ὁ, λοείαρε, 11. 24. 
ὁμιλέω, ν. ἢ. αϑροοίαΐθ «οἱ (νι ἢ 

ααί.). 

ὄμνυμι, ν.4., πιῖ. ὀμοῦμαι, ἀοῖ. ὦ- 

μοσαὰ, Ρί. ὀμώμοκα, δτύφατ,. 

ὁμοῖος α, ον, ἐϊζε ; νΥΊΓἢ ᾿πηἤπ. ν. 13. 

ὁμο-μήτριος ον, ὦ07γ72 οΥ ἐδέ φα)ι6 
ΘΟ ΕΣ, 1. ἘΠ. 

ὁμόσε, Δἄν. 20 ο716 2[αεδ, ἐοσείλ», 
10: ᾿ 

ὁμο-τράπεζος ον, οἼἼέϊ7ηι0 αὐ 11{ε 
οϑβαηδ ἑαὐδρ, 1ϊ. 4. 
ὅμως, οοη)], γεσο͵γέλδίεςς. 
ὄναρ τό, ἐἴγέαγ, 1. 11. 

ὄνομα τό, -ατος, 71417)15. “" 
ὄνος ὁ,: ἡ, α55. 

ὅπῃ, Δάν. 22. τυλαΐευθ7, τύαγ, ἀοτυ; 

το 676. 
ὄπισθεν, δήν. δελ!η. 

(1) οἵ ΡΙαςθ, 22 114 γεαγ7. τοῦὔ- 
πισθεν, ἐἦε γ4647,, 111. 10. 

. (2) οὗ {ἰπ16, α776;7. 
ὀπισθο-φυλακέω, ν.«. ομαγιΐ 416 

ἘΣ ΘΩΣ, ὑχκοσι. ἐδ, Κεαῦ,, 11. )ΐ6.:᾿ 
ὀπισθο-φύλαξ ὁ, -ακος, ο76 «ὐἦο 

άαγϑ ἐ{ε. γε 7, 111. 7. 
ὁπλίτης ὁ, -ου, ἀέεαυγ-αγημιθιΐ «οἶ- 

47167.. 
ὅπλον τό, τυφαῤογι; σϑῃ. ἴῃ ΡὈἷαγ. 

ὅπλα, α77)15., {δὲ 2΄αεε τυλό7ε ἦε 
α7, 215 τὐϑ78 ιζδα, ἴ. 3,. 33; ἦο- 
{ϊέ5, ἀεαυγ-αγηιεαῖ γοοΐο, 11. 30, 

ΤῊ. 7. ν. 26, 
ὁπόθεν, αν. τυλόϑιεε, '. 32. 

ὁποῖος, α, ον, 97 τυλαΐ Ξςογέ, τυλαέ- 
ἐσέ7.. 

ὁπόσος, ἡ, ον, ἄοτο ογεαΐί, ας γηεεἦ 
δ; Ῥίαγ. αϑ γιαϑιγ α5. 

ὁπόταν, Οο0η). τὐλο,ονε7γ (ν ἢ 
5..). 

ὁπότε, οοη]. τυλεγιδυθ7 (τ᾽ 1η4. 
Δ η6 ορί.) ; ποτὺ ἐλαέ, οἴγιεο, 11. 2, 

ΤΡ Τοῦ. 
ὁπότερος, α, ον, τυλϊεἦ οὗ ἔπυο, ὶ. “1. 

ὅπου, δΔἄν. τυλε76. 
ὅπως, (1) αὐν. ἀρ, ἤἦσιυ, 1. 14: 

ἢ 27. 
(2) σοη]. ἐλαέ, 171 7167. ἐπαέ 

(τ 510]. ἀπα ορί.). 
ὁράω, ν.4., πιἰ. ὄψομαι, ΔοΥ. εἶδον, 

ΟΡΕ ἑώρακα, 566, ογεεῖσε. 
ὀρθώς, Δαν. γζρ λέγ. 
ὅρκος ὁ, οαἰῆ. 
ὁρμάω, «οἰ. “ἢ 271 »ηοίογε; τιϑπῖί. 
ἀν 8... ᾿νε τ ὐλλν τ βθοὶ 

Δα τη14. 952αγέ, σεἰ οτέ,  Δασίο722, 

24: ἐπ ᾿ 

ὁρμή ἡ, ἐριῤῥείφο, 11. 9.; αἰμαεῖ, 1. 
1ο. 

ἑὑρμίζω, ν.8. αγεἶογ,, ν. το. 
ρος τό, »ηοτεγα7:; σ6ῃ. ρ]αγ. ὰπ- 

οοηίΓ. ὀρέων, ἵν. 10, Υ. 18. 
(ὃς, ἥ, ὅ, (1) τε]αῖίνα ργύόη. τὐῆο, 

Ζευδεῆδ δ 6. ΟΠ 15 τὴς 
(2) ἀειποηϑίγ. ῥσόῃ. (ταγε), 

δ 86 πόδ: δ ἢν, .48. 
ὅσος, ἡ, ον, ἄοτυ ογεαΐ, αδ ογεαΐ 

δ; Ρίαγ. λοτῦ 7671}, ὧδ γ1ῶιγ 
5. ὅσον, «αἦν: ὧς νπμεΐ ἂς, 
αὐοιέ (νυνὶ! ἢ ΠιΠΠ]6γα]5), ἱν. 27. 

ὅσ-περ, ἥπερ, ὅπερ, τεοϊαίϊνε ΡΙΟΠ. 
τυλο, τυλίελ. 

ὅσ-τις, ἥτις, ὃ τι, τυΐο, τυλοξοόυε7; 
δ τὐλο, 172 αδ γιμελ ἂς ἦς, 1ϊ. 4. 
ὅ τι, βοιηδίϊ 65 τύλγ (1 Ἰγθο 1). 

ὅταν, οοη]- τυλε,ιεῳ67, (νν 11} 5110].). 
ὅτε, σΟη]. τὐΖ672. 
ὅτι, οοπ]. ἠῤαέ; ὀέεατέδέ. ὅτι 
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πλεῖστοι, α΄ 71471})7 ας ρο55όίε, 
ΤΟ υ 

ὅτου, ὅτῳ, σεη., ἀαΐί. (σοηίτ.) οἵ 
ὅστις. 

οὐ (οὐκ, οὐχ), περ. Ραγί]ο]6, 7202. 
οὗ, ἄν. τὐλε76. : 
οὐδαμοῦ, ἄν. γ:τυἦέ76. 
οὐδέ, σΟη]. 7107.) 7207 γέξ, 1. 15, 271 

γ10ζ Φ 6722, 11. 4. 

οὐδ-είς, οὐδεμία, οὐδέν, 7210 0716, 
07,6. οὐδέν, «50 ἄν. γοΐ αέ αἰ. 

οὐκ-έτι, Δαν. 720 7071.967΄. 
οὔκ-ουν, αἄν. γοέ ἐλεγέγογεέ, ν. 6. 
οὖν, ρῥΑΙίο]6, ἐλεγεογε, ἐλ7:. 
οὔ-ποτε, αἄν. 2677. 

οὔ-πω, «ἄν. 7:0 γεΐ. 

οὐρά ἡ, ζαϊ1,; γέαν' (οἵ δὴ ΔΥΏῚΥ), 

ἵν. 28, 

οὖς τό, ὠτός, 447. 
οὔτε, σοη]- 7:411}67,, 7107,. 

οὗτος, αὕτη, τοῦτο, ἀδτηοηδίτγ. ΡΓΟΏ. 
ζλῖς. Ο 15 " ἀεϊοίϊο ̓  ἴογοβ 5868 
Ποία ΟΠ Υ. 9. 

οὕτω (οὕτως), Δἄν. Ζλτεξ, 50. 
ὀχέω, ν. ἃ. 477}; Ῥᾶ55. ὁ6 εαγ γε, 

γ2εἶδ, 1ν. 47. 

ὄχημα τό, ἐαγγα, 2, “0719 6 γα7146, 1. 
19. 

ὄχλος ὁ, Ζλγογιρ, 650. οἵ σδιῃρ- 
[ΟἸ]]οννοῖβ, 11. 326, 111. 6, ἱν. 26; 

αγιηογα7ιεέ, ἔγομεδέίσ, 1ῖ. 4ῇ. 

ὀψέ, ἄν. δαέε. 
ὄψομαι. ὅ8εε ὁράω. 

παιανίζω, ν.. “2710 αὶ ῥαξαῦι 87, 
τα 7 -5071.0, 11. 0. 

παῖς ὁ, ἡ, παιδός, εὐταἶ, δογ. 

παίω, ν.α. “γε, τυοτεγιω. 

παλαιός, ά, ὄν, αιεϊε7ι,, οἷα, τὸ 

παλαιόν, Δἄνεγ1Α), 7722 οὐαὶ ἐζηγ165, 
ἀν .}7, 

πάλιν, δἄν. ὀαεῖξ, . 6; αραϊ72:. 
παμ πληθής, ἐς, σ67.})2 41477167 οἽέ5, 

{, 1: 

πάμ-πολυς, -πόλλη, -πολυ, ΦΕ7,) 

γηεἐεἦ, τὲ7})} 7,14»), ἵν. 13. 
παντάπασι, «τν. τὐλοίίν, αἴο- 

φείλογ, ᾿. 38, ἵν. ζό. οὐ παντά- 
πασὶι, 292) αὐ αἱΐ,, 1. 51: 

πάντῃ, Δάν. 022 6767.) 5116. 
πάντοθεν, Δαν. 2507) ε.67.}) 5746. 
πάνυ, δαν. αὐΐορσεί 6), Ψε77. 
πάομαι, ν.ἅ., ίμ(. πάσομαι, ἀε- 

ψιεῖγδ ; Ρΐ. πέπαμαι, 2.055655, 111. 
18. 

παρά, ρΡτερ. 
(1) νι ἢ δοςσι5. ὕο 2. σζΖαΐ2 οἵ, 

9; αἰογι σε οὐ, 1. 32, ἵν. 8, ν. 
1; δεγογιαῖ, εογι177,} ἔο, ἰΐ. το. 

(2) νι σεη. ἔγσομι {4 51.616 
οἥ, )7»ο»ι, ἵν. 8. 

(3) ψ ἢ ἀαί. δὖὺ 2.ε σ͵αΐ οἵ, 

2647, τυ, 111. 10. 

παρ-αγγέλλω, ν.ἃ. 2.55 ογεἶγς α- 
ἐογ1 (ἐλ 1716), ἵν. 3ν 14, ν. 18. 

παρα-γίγνομαι, ν.«. ε0716 2 0, 
(07,16 ἰο λεζῥ, ἵν. 38. 

παρ-άγω, ν.ἃ. ἐαα αἰοτις- 5116, 
«ὐλεεὶ γοιέγαῖ, ἵν. 14; ΔὈΌ5ο]αία, 
γεαγελ αἰογιρ- σία, ἵν. 21. 

παρα-δίδωμι, ν.8. εἶδε», τ. 
παρα-θαρρύνω, ν.8. 671:οτγαρΈ,ἷ. 30. 
παρα-καλέω, ν. 8. 424771771071, ἷ. 32 

ἐχλογέ, ἱ. 36; Αἴτς {ὰπι. παρα- 

καλώ, 1. 24. 
παρα-κελεύω, ν.4. ἀηα τηϊά. 67:- 

εομγῶρε, ἰν. 46. 
παρ-ακολουθέω, ν.. “εζο)1α717. 
παρασάγγης ὁ, ξαγαξα71ς, ἃ. Ῥειϑίδῃ 

Τηθαϑαγο; Ν.Β. ποί ἃ ἢχϑά πηϊΐ 

οἱ πτηρϑαβασγθιηθηΐ, Ὀκΐ ναϊγίηνσ 
δοσογάϊηρσ ἴο [ῃ6 οΠαγδοίθσ οἱ 
{Π6 σου ΓΥ ἰγανεῖβεα. 866 ποίθ 

Οἢ ἵν. ἤ. 
παρα-σκευάζω, ν.ἃ. 2γέεῤαγέ, 270- 

τἹαΐ2. 

παρα-σκηνέω, ν.Ὡ. 47.712 δέστιξ, 
1. 28. 
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πάρ-ειμι, ν.ἢ. ὁὲ 2γεέδθηιΐ, ὧδ αέ 
ογ16΄ς σἱἕἶδ (εἰμί). 

πάρ-ειμι, ν. ἢ. 2465 ὁγ, αὐναγιεό 
(εἶμι), 11. 35, ἷν. 48. 

παρ-ελαύνω, ν.ἃ. εἶγίνε ῥαςί; αὮ5ο- 

Ιαΐς, “γίνε οὐ γίαφ ρακί, ἵν. 46, 
ν. 4. 

παρ-έρχομαι, ν.(. 2α--. 
παρ-έχω, ν.ἃ. 2γουϊαῖε, ο72γ, ν. 0} 

γε7ιεἾ67., ξα1ι56, 1. 18, 11. 27. 

παρϑένος ἡ, γα]: 6162]. 
παρ-ίημι, ν.8. “ἐγ ῥαςέ, [οἱ Ρα55. 
πᾶς, πᾶσα, πᾶν, αἰ, ἐυογ»}. ἐπὶ 

πᾶν, 10 ἐχίγεγιίζίες, ἱ. 18. 

πάσχω, ν.8., ἴαί, πείσομαι, ΔΟΥ. 

ἔπαθον, μ΄. πέπονθα, ἐχ2 67 1671{6, 
727; ὁὲ ἐγεαϊεαϊ, ᾿.. 41, 11. 3. 

πάτριος, «-, ον, αγ1εδείγαΐ, ἰϊ. τ6. 
πατρίς ἡ, -ίδος, χα λεγίαγ. 
πατρῷος, α, ον, δεγεωώϊέαγγ, 1. 

ΤῸ: 
παύω, ν.ἃ. οἵσρ, γ»αθε 10 «δαξέ; 

Τη]4. “δα56, 1. 10. 

πεδίον τό, 2ἐαϊ7:. 

πεΐός, ἡ, ὄν, οὔ 70οἱ. οἱ πεζοί, 
Ζγ7αγιίγ)})7. πεζῇ, δάν. ογὲ 70οί, 
ἵν. 40. 

πείθω. ν. 4. αἰ. πείσω, ἀοῖ. ἔπεισα, 

Ρί. πέπεικα, έγεμαςέ; 2 Ρΐ. πέ- 

ποιθα, μα τη14, οὖεγ, ἐγ έ (ἢ 
ααδί.). 

πεῖρα ἡ, αἰΐεηιέ, ἐγϊαί. 

πειράω «πᾶ πειράομαι, αἰίφηιῤέ, 
γιαῖζό ἐγϊαΐ οὔ, 11. 538, ν. 7. 

πείσομαι. 5ε6 πάσχω. 
πελταστής ὃ, του, 2εἰασέ, ἔαγ,ρ δ 667), 

δύ δα νυ ἱ ἢ [Π6 πέλτη, 111. 8. 

πέμπτος, η, ον, 71. 

πέμπω, ν.ἃ., [χαϊ. πέμψω, δογ. 

ἔπεμψα, ρί. πέπομφα, ςεγ7141. 

πένομαι, ν. ἃ. ὁέ 2οο7,, 1ὶ. “6. 
πεντακόσιοι, αἱ, α, βυες ἀιμιαγεαΐ. 

πέντε, ᾿Ἰη4ε6]. λύε. 
πεντήκοντα, ἱπάς0]. Μ7γ. 

᾿Ξ. ΧΕΝ,. 11. 

πεντηκοντήρ ὁ, -ἦρος, 407,17} 7167) 
ον, ἵν. Ἵ“ἵ. 

πεντηκοστύς ἡ, -ὕύος, δαηαἷ οὐ "7ν, 
λα βεογιῤαηιγ, ἵν. 22. 

περαίνω, ν.4. σεζοηιῤίϊἦ, 1. 47, 
11.352: 

πέραν, (1) δἄν. ογ᾽ ἐλε οἱ έγ' σἱ αἴ, 
712: 

(2) Ρ͵Έρ. ὀέγοιαἰ (ννῖ 1 σοη.), 
Υ 2 

περί, ΡΙΕΡ. 
(1) ἢ δοοιβ. σγοτιγαῖ, ν. 7) 

4021.67.}4171.0΄, 11. 20; αὐοιμέέ (οἴ [1η16 

δηα ηππΊὈ ει). 
(2) νι ρσεη, αδοιεξ, εο72- 

467221171.0, 11. 15. περὶ πλείστου, 
αέα τδγγν ἀίολ γαέέ, 11. 4. 

περι-γίγνομαι, ν.«. οσέγεολιθ, 1. 
29. 

περί-ειμι, δέ σιεῤεγῖογ, οοέ 226 δε 
στ ῖν, 33: 

περί-οδος ἡ, ἐγ, ἵν. 7. 
περιττός, ἡ, όν, ἐχεοεεΐψδ, τ2ι67,,ι- 

Οἵέ5, 1. 28, 111. 1. 

περί-φοβος, ον, σ67}) 7)γἱρλιερεώ, 1. 
12. 

πηγή ἡ, “2»710, δοτέγεδ, 1. 22. 
πιέζω, ν.ἃ. 2γ655, 2765» λαγώ, ἵν. 

4ὃ. 

πίπτω, ν.η., πί, πεσοῦμαι, Δογ. 
ἔπεσον, Ῥΐ. πέπτωκα, 7α 1. 

πιστεύω, ν. ἢ. ἦγμσέ (ἢ ἀΑί.). 
πίστις ἡ, γέ; ἐογαδίψ, 11ϊ. 4. 
πιστός, ἡ, ὄν, αἰ ζἔαμε4, τὰ πιστα, 

2ἰασες, 11. 5. 
πλάγιος, α, ον, «“ἰάσισαγς. τὰ 

πλάγια, Μαγιᾷ», ἵν. 14. 
πλαίσιον τό, οὐἰογρ., γεοίαγρίδ, 1. 

26, ἱν. 10. 
πλατύς, εἴα, ὑ, ὁγοαί. 
πλέθρον τό, ρέἐείλγιεγι, τβεῖς 

τηδάβιγα οἱ Ἰεηρίῃ, ομς δἰχίῃ οὗ 
8. βίαηθ, τοὸο Οτθοὶς (ροΐσξξ οι 

ἘΏΡΊ 5}. 
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ἀρ τ χει ; Ἢ 366 πολύς. 

πλέκω, ν.8., {πἰ. πλέξω, 2ἐα1ΐ, 1]. 

ὃ. 

πλεονεκτέω, ν.. λαῦύς ὧ7ι αεΐσα,1- 

ἔαφε (ἢ σϑῃ.), 1. 37. 
πλευρά ἡ, σ1ω6, Μαγιάξ, ιϊ. 36, ἱν. 

22. 
πλευρόν τό, «ἦε, Πα. 
πλῆθος τύ, »ε{{Πἐεε6. 
πλήν, (1) ρτερ. ἐχεεῤέ (ἢ σεη.), 

Ϊ. 10. 
(2) δἄν. δχεθῤέ. 
(3) σοη]. οὐεοδέ ἐλαΐ, 1. 26. 

πλήρης, ες, 2ε{ (νι ἢ σαβη.), ν. 1. 
πλησίον, «ἄν. 72447. ὁ πλησίον, 

7λὲ γερο! 171.9,, ἸΝ. 9. 

πλίνθινος, ἡ, ον, γηαα 97) ὀγϊεῖ, ἵν. 

Π1- 
πλίνθος ἡ, ὀγίεξ, ἵν. ἢ. 

πλούσιος, α, ον, 71ε. 
ποδίζω, ν.«. γαφζοηι, ἠοῤῥίσ, ἵν. 35. 
πόθος ὁ, γέχ7,71171.", 74 Ὑ δ, 1. 3. 
ποιέω, ν.«. »ιαΐε, γ6η16167,, αὐ; ταϊά. 

γέ 707, ογιοῖς δοΐῦ, τοι 516167), 

11. 4. κακῶς ποιεῖν, 27271ι716, 11. 5. 
ποιητέος, α, ον, νΕΥΡΑ] 84]. 9 ὧέ 

αἰο716. 

ποῖος, α, ον, 97 τυλαΐ δίηαϑ 
πολεμικός, ἡ, όν, ὀεοίογι»172., ἐο τύαΐ, 

αέγογ τυαγ,ν. τ6. τὰ πολεμικά, 
τυαγέζῥε »ιαΐίε75, 1. 38. 

πολέμιος, α, ον, λοοίϊί, ϑυϊϑί, 
δ7147),}7. ἡ πολεμία (5ς. χώρα), 
{λε 4716222}᾽.5 «ο1ε71{7.}).,. 111. 5. 

πόλεμος ὁ, τυα)-". 
πολιορκέω, ν.ἃ. ὀέσίφρ6. 
πόλις ἡ, σήν, κἰαΐε. 
πολιτεύω, ν.π. ἤΐτνέ α5 α εἴ26),, 

ὧδ α εἰΐΐχογι, 1ϊ. 26. 
πολλάκις, Δαν. ο72671. 
πολλαπλάσιος, α, ον, 721671} ἔ1),165 

ἀν ρα, αὐ αοὲ ΜΙ ϑὴΣ {5 τ.4. 
πολυάνθρωπος, ον, 2οῥηἠοιες, 

) 

πολύς, πολλή, πολύ, σοτηρ. πλείων, 

γ. 17; 5ιρεῖ]. πλεῖστος, τιμελ; 
φ7έαΐ, 5886 ποΐβ. φῇ ἰϊ. 26 ; Ρῥ]υγ. 
γηαγιν. οἱ πολλοί, 2λε γιατ, 
ἔ:ε γηια7ογῖέν. πολύ, 2ὰ7, εογι- 
σά εγαίψ,, 1. τὰ, 50. ἐκ 
πολλοῦ, τοϊΐζ ἃ ἰογ1᾽ εἰαγέ, 111]. 0. 
περὶ πλείστον, ογ΄ 1726 “ογδαέοεέ, 
ἱηιῤογίαγιςε, ἰϊ. 4. ὡς ἐπὶ τὸ 
πολύ, 2207 {4 γιορέ αγέ, . 42. 

πονέω, ν. η. Ζο1}, στ727. 
πονηρός, ά, ὄν, τυΐϊεβεα, ὀαίΐ, 

τυγείελεαϊ, ἱν. 35. πονηρῶς, αἦν. 
ὀασέν. 

πόνος ὁ, 1011. 

πορεία ἡ, 7012|7716},, 7467 εἶ, ἴ. 5, 
ἵν. 26. 

πορεύω, ν.ἃ. εοήῖσεν ; -ταϊά. δηά 
ΡΑ55. ρΌ, ηιαγεῖ. 

πορίζω, ν. ἃ., ἔιπί. ποριῶ, 2γου]αό, 
σῤῥίψ; ταϊᾶ. 2γουϊιίφ 207 οι ς 
ὅς ἀξ Ζο: 

πόρρω οἵ πρόσω, «ἄν. 7ογτυαγας; 
ΤΑ, 3 ς Οὐ τ 

ποταμός ὁ, γγε7΄. 

πότε, αἄν. τυλό7ι ἢ 
ποτε, δῃο] 1ο, αΖ 59716 ἐϊ)16, 067). 

πότερος, α, ον, Ἰητετγοραίϊνο, τσλῆολ 

οΓ πῦρ. πότερον απ πότερα, 
οοη]. τυλοίλεγ (αμϑννεγεα ὈΥ ἢ, 
Θ᾽»), ΤΣ: 

ποτόν τό, εἶγ1γι. ͵ 

ποῦ, αἄν. τὐλεγεξ 
που, Θπο]ἶἰἰς, σοηευλόγέ, 11. 24: 

σογιόλοτυ. 

πούς ὁ, ποδός, 7οοί. 

πρᾶγμα τό, -ατος, ἐλητη, γ1α 7267. 
πρανής, ἐς, ατυγ 17, ἵν. 25. 

πράττω, ν.ἃ., αἰ. πράξω, ΔΟΓ. 
ἔπραξα, νί. πέπραχα, ἐἶο, 267- 
,ῶγηι; ἰμίταηβ. ,α7γὲ (5 Ρί. πέ- 
πρᾶγα), 1. 6, ἰν. 6. 

πρέπω, ν.Ὡ. ὁὲ εο7ι5ῤίσμσμδ, δέ 

Μαΐμρ (νλ1} ἀαιὶ.), 11. 7. 
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τς πρεσβεύω, ν,ῃ. φῸ ας ἐ7ογ. 
πρέσβυς ὁ, οἷαί για; Ρ]αγ. πρέσ- 

᾿ βειϑ, σηγεῤαφσοααογς; σΟΙΏΡ. πρεσ- 
᾿ βύτερος, 5061]. πρεσβύτατος. 
πρίαμαι, ν. ἃ. ὀτεγ, 1. 20. 
πρίν, (1) δάν. ὀεζογε, )ογη167γἐγ. 

(2) σοη]. ὀεγογέ ἐλαΐ, τεγιέϊ, 
ἱ. τό. 

πρό, ῬΙΕΡ. ὁέ,ο76, ἐγε 7γογέ ο7 ( 1 
ΦΈΡ 

προ βαίνω, ν.ἢ. οὉ 70γευαγαῖ, αὐα- 
ΦαΊϊε6. 

πρόβατον τό, «ἦεέῤ. 
προ-βουλεύω, 2μω72 ὠεγογελαπα ; 

2ἐαγι ὀοίέεγ, ἐζαγε (ἢ σβη.), 1. 

317: 
πρό-γονος ὁ, α᾽Ἱεοεΐογ,, 
προ-δίδωμι, ν. ἃ. ὀείγαγ, 70γ5αἦέ. 

πρό-ειμι, ν. ἢ. ρὺ 70γευαγω (εἷμι). 
προ-έρχομαι, ν.ἡ. ροὺ )ογτυαγα, 
προ-έχω, (1) ν.4. λοζί δεζογε. 

(2) ν.ἢ. λας ἐῪὲ ααγσαηιέαρε 
97) (ν τ σεη. οὐ ΔΌβο] 6), 11. 10. 

προ-θυμέομαι, ν. ἃ. ὁὲ δαφε7,; τι7,.ςὉ, 
Ϊ.. 9. 

πρό-θυμος, ον, ΦΩρ67.. 
Δαν. ἐαφογάνψ. 

προ-ΐημι, ν.ἃ. 5444] ὀέγογέ, “6716 
“7ογτυαγά. 

προ-καλύπτω, ν. ἃ. εο07)67. 171. 7γογιέ. 
προ-κατα-λαμβάνω, ν.ἃ. “ἐσέ ὁ6- 

7ογελαπαῖ, ν. 18. 
προ-πονέω, ν.ἢ. Ζο1 ,2ῶὉγ,; τυογᾷ 
Ζ αγ. ἐδῶ η 1. 37. 

πρός, (1) ΡΥΘΡ. 
(1) ψιι ἢ δοουβ. 29, Τοτυαγάς ; 

αραϊιοί ἡ τοῇίλ ἃ σίστυ έο. 
(2) ψι ἢ σοη. ,2ρσηι; ο7ὲ {6 

σα οὔ, 1. 5; ὧν (ἴῃ δ) γι] 5), 
1: 205 

(2) ἢ αι. εἴρσς ἰο; αἱ; 
221. τὴ) 6 1, ι...32.,. ἵν, 18. 
(11) αἷν. ὀεείαἶέ5, 1ϊ. 2. 

προσ-δοκάω, ν.Π. ἐχξέεί. 

προθύμως, 

προσ-δοκέω, ν.Π. “4671 οοοα ὦέ- 
ἀρ υν, τινα νῆες, . 

πρόσ-ειμι, ν.η. αΖῥγδαςἦ, αἰέαεξ 
(εἶμι). 

προσ-ελάυνω, ν.ἃ. αὐγίσε τ ίο; 
ΔΌβο]αΐβ, 71ω6 τ, ἵν. 30. Νν. 13. 

προσ-έρχομαι, ν.(. “0216 ἔο. 
προσ-ἤήκει, ν. ΠΡΕΓ5. 270 ὀοίογεος ἕο 
(ἢ ἀαι. οἵ ρείϑοῃ πα ρβῃ. 
Οὐ ΤΠ)... 52..εὐ| ἘΠ: 

πρόσθεν, (1) ααν. ὀεζογεέ (Ὀοἢ οὗ 
{1{ΠπΠ|6 ἀηα μίας). ὁ πρόσθεν, 
2γευϊοις, ἐλαΐ τυλϊολ 15 172 7γ γε, 
11, 26. 

(2) ρῖερ. (ῦοίἢῃ οἵ {ἰπ|ὲ ἀπά 
ῬΙαςς) ὀεγογε. 

προσ-ίημι, ν.4. “4η41 10, αεΐεϊ; 

τη. αὠηι 0 ογιδς εοληα21}, 
1; “δ, ὶ 

προσ-κυνέω, ν, ἃ. οἷο οὐεξίξαηιεε 70, 

τυογολῖ, 11. 9, 13. 
πρόσω. 8:6 πόρρω. 
πρότερος, α, ον, ὠέγογέ, κα7, 7167, 

.70γρ267. 
προφασίζομαι, ν.4. 2ι(ας ας α71 

ἐχει56, 1. 23. 
προ-φυλακή ἡ, ομέῤοοί. 
προ-φύλαξ ὁ, αὐγναγιεεαῖ ρῃ.47.7. 
πρωΐ οΥἦἿ πρῴ, δᾶν. 4αγγ, ΠΟΙΏΡ. 

πρωϊαίτερον ΟΥἩ πρῳαίτερον, ἱν. 1. 
πρῶτος, ἡ, ον, Μγεέ; 7ογεμιοεί, 

πρῶτον, δάν. λγεΐ, ἐπι 116 “γεέ 
2αςό. 

πτάρνυμαι, ν. . “γ,6626, 11. 9. 
πυνθάνομαι, ν.«., αἰ. πεύσομαι, 

δοΥ. ἐπυθόμην, ρΡί. πέπυσμαι, 

ἐσαγ1:, ἄσξαγ ογ. 

πῦρ τό, πυρός, 176. 
πυραμίς ἡ, -ίδος, 2γγαηιῖαῖ, ἱν. 9. 
πω, ΘΠΟΙΠς, σογιες ζ2),16, γέ. πώ- 

ποτε, δᾶῖν, 6222 γέΐ, 
πώς, ταν. λοτυ 

πως, ΘΠΟΙΙ1Ο, 272 ΑΔ» τῦαᾶγ ; 507)18- 
ἄστυ, ἱ. χό. 

ἡ Ἢ 

-» 
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ῥᾷάδιος, α, ον, δαξγ; ΠοΙΏΡ. ῥᾷων, 
ἼΒΙΡΕΙ]. ῥᾷστος. ῥᾳδίως, δἄν. 
ἐαεῖάγ. 

ῥᾷστος, ἡ, ον. 8566 ῥᾷδιος. 
ῥίπτω οἵ ῥιπτέω, ν. ἃ., ἔαί. ῥίψω, 

ἔάγοτυ, ἀπγά, 111. 1. 

ῥῦμα τό, ἀγατουίγι (οἵ ἃ ὈΟΝῚ, δοτυ- 
ἘΖΟΣ, ΜΓ, 

ῥώμη ἡ, σὐγεηρί, τη ίαγν 7όγέεε, 
111. 14. 

σάλπιγξ ἡ, -ἰγγος, ἐγτειεΐ. 
σατραπεύω, ν.ἢ. αεξ ας σαίγαΐ 
(ἢ σδης), τν.. 421: 

σατράπης ὁ, -ου, σαΐγαΐῤ, ῬεΙδίδῃ 
νίσοτου, ν. τό. 

σαφής, ἐς, εἶδα», 5147: 

σαφώς, «δἄν. εἰεαγίν. 
σημαίνω, ν.4., {πἰ. σημανῶ, δοΥ. 

ἐσήμηνα, 51.127}; ρῖνε ἃ εἱρπαί, 

ἵν. 4. 

σίνομαι, ν. ἃ. “αηιαρό, ἵν. τό. 
σῖτος ὁ, εογη:, 720ο; Ρὶαι. σῖτα 

τά, 270 151ο0715. 

σκεδάννυμι, ν.4., αι. σκεδῶ, δοτ. 
ἐσκέδασα, σ“εαἰΐε7γ, ν. 2. 

σκενυή ἡ, ἐφη1η)16)1{. 
σικεῦος τό, σοσσεί; Ρ]αγ. δασρσαρε, 

1. 20. 

σκευο-φορέω, ν.Π. “4777 ὀαρραρέ, 
εὐ 28: 

σκευο-φόρος, ον, “4 7771710 δαρσαρέ. 
οἱ σκευοφόροι, 2071167.5, 11. 28. 
τὰ σκενοφόρα, ὀαρσαρε αγτηιαΐς, 
ΠΡ 19: 

σκηνή ἡ, 7671, ἤπί. 

γαγέθγς ΘΘΏΘΥΔΠΪΥ, ν. 7. 
σκηπτός ὁ, “φηαίέ, ἐλιραογόοϊί, 

1..1:1- 

σκοπέω, ν.8., {πί. σκέψομαι, δογ. 

ἐσκεψάμην, ρνί. ἔσκεμμαι, σΐφτυ, 

κο»516167,; Ἰηΐγδη5. τυαίελ, 527. 
σπένδομαι, ν. π)14., ἔιϊ. σπείσομαι, 

»εαξέ α ἐγέεαΐγ (11. 2οτεν ἃ {δα ΐ1ο72 

σκηναί, 

γοσα ΒύΖΑΔΦΥ. ἜΞΕΣΥΣ 

70» ογιοϑεῖγ; οἴ. σπονδή), ν. 5, 
τό. -.- 

σπεύδω, (1) ν. ἃ. 2ε706 071. 
(2) ν. ἢ. λασίε), ἵν. 40. 

σπολᾶάς ἡ, ἐεαΐλόγ εμγαςς, δ 
76γ 71, 111. 20. 

σπονδή ἡ, 1] αΐΐογε; ΗΪαγ. σπονδαί, 
Ζγε6, ἐγέαξγ. | 

στάδιον τό (ρ]ιι. στάδιοι οἱ), σὐαεΐό 
ΞΞ όοο Οτεεκ ἔδξεί οσ οὐ ΕηρΊ 5} 
(11|. γιαεό- ἐ014756), 1. 2. 

σταθμός ὁ, λαλέίγερ-ῥίαεςθ, ἐγεαηι2- 
6721, δίαρε, οαγ᾽ς »ιαγεἦ, ἱν. 
1ο. 

στέλλω, ν.8., Πιῖί. στελῶ, δ8οΥ. 
ἔστειλα, 5624; αγ7αηρε,; 622, 

11, 7. 

στενός, ἡ, ὄν, »αγγοτυ, ΟΟΙΏΡ. 
στενότερος, 5ΌΡΕΙ]. στενότατος, 
10... 10;..22- 

στέρομαι, ν.ἅ. δὲ ἀεῤγίσεα οὐ, ἰαεξ 
(ἢ σε. οὗ {Π1ΠΡῚ, 11. 2. 

στερρώς, δάν. “Ἵν, οἰδγηῖν, . 22.. 
στόλος ὁ, αγηιαη)ιε71:, ἡπαγεΖ, 1. 9. 

στόμα τό, -ατος, 7η:08, 2γομΐ, 
ψαῦὶ (οἵ δῇ ΔΙΠῚΥ), ἱν. 22. 

στρατεία ἡ, λει 1071. 
στράτευμα τό, -ατος, 4771}. 
στρατεύω, ν.Ὡ. δηά στρατεύομαι, 

γ. Ὠ114, σό7γῳ 2 ὧς ἃ σοὐωΐζό7,, γιαγελ, 

ΦῸ 022 α͵2 δχ ει {1071, 1. 10, 17. 
στρατηγέω, ν. ἢ. ὧς ὦ εγιγαἶ, 40721- 

φιαγιιὶ (νυ ἢ σαη., ΟΥ̓ Δ) 5ο] (6); 
τηθίδρῃουῖοαὶ, γφριεἑαξέ, 1. 27. 

στρατηγός ὁ, “7167. 
στρατιά ἡ, 4771}. 
στρατιώτης ὁ, -ου, σοἰη7167). 

στρατοπεδεύομαι, ν. ἀ. δ7.Ω7712. 
στρατόπεδον τό, εαγι2 ; 4772}. 
στρέφω, ν.8., αΐ. στρέψω, {44772. 
σύ, ρεῖβομαὶ ρσοῃ. ζάοιε, γοέ. σύ- 

γε, γο!ε αὐ ἐδασί. 
συγ. καλέω, ν.4. καἰ ἐοε οί 67. ΑἸΕΟ 

(αἱ. συγκαλῶ, 1. 46. 
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συγ-κατα-καίω, ν.8. ὄ2:772 αἰρτο 
αὐ ἐλε σαηις ἔζη, 1ϊ. 27. 

συγ-κύπτω, ν.η. ὀέ7τεἶ ἱορείδεγ, ἵν. 
19. 

συλ-λαμβάνω, ν.8. “εἴ26, 1. 35. 
συλ-λέγω, ν.8. εοἰεεί. 
συμ-βαίνω, ν.ῃ. «07,16 ἐορείλεγ, 

ΡΈΘδ, ». ἀ  ῥὲ7,, 1. 13. 
συμ-βάλλω, ν.4. ἐλγοτυ ἐορεέλεγ, 

εοἰοεί, ἵν. 38. 
συμ-βουλεύω, ν.ἃ. οἵῦε αασίςζε, 

ἘΟΌΉ ΣΟΙ, ν ΒῚ πα. ατῷ ἀάϑίζα, 

κοι. 
σύμ-μαχος, ον, αὐἰίρα. 

ὁ, αἰδγ. 
συμ-πολεμέω, ν. ἢ. Λρλξ αὔοιρ' 

τυϊίά. 
συμ-προ-θυμέομαι, ν, ἃ. δε δας7, 

ἐορείλογ τοί, 70172. 171. 1:7, ρΊ7ι0, 
Ϊ.. 9. 

συμ-φέρω, (1) ν.8ἃ. ὀγ170 ἱορείδέγ, 
ἵν. 591. 

(2) ν᾿ ἢ. ὁφ ὀχῤειίΐϊζειέ (ἢ 
{{π|.). 1ἰς 2.7. 

σύν, ΡΓῈΡ. ν ἢ ἀαί. 
(1) Τορείλεγ τοϊέλ, 1. 2, 111. Ο1ν 

1. 5.2: 
(2) τοί ἐδὲ αἱά οἵ, 1. 23, 42. 

1 8: τὸ {πὴητὸὶ τη. ΔΙῸ ᾿Ργδβα 
ἐχοερί ἴῃ Χεϑη.. 

συν-ἄάγω, ν.4. ὀγ7ιρ᾽ ἐοροί 67, εοἶ- 
ἐδεΐ. 

συν-αιρέω, ν.8. “6756 ἐορεί 7» »ιαΐέ 

Ὁ) ,.1..5δ,. 

συν-ακολουθέω, ν.ῃ. γἼοἰίοτυ αἰο)1᾽ 
εὐτλ. 

σύν-ειμι, ν.Ὡ. κο0716 ἐοροίλεγ (εἶμι), 
γι. ἢ: 

συν-επ-εὔχομαι, ν. 4. 7771 271 276 767 
τοϊέλ, ,01212 12. ὦ φοῖν τὐἱίλ, 
1ῖ:.Ὁ. 

συν-έπομαι, ν.(. γολίοτο αἰρτιρ τυιΐλ. 
συν-έρχομαι, ν. ἃ. εογ16 ἐοσοίλεν, 

7246έ, 

σύμμαχος 

ΤΟΙ 

συν-εφ-έπομαι, ν.ἅ. μολίρτο τ αἦογιν' 
τουτί. 

συν-ίστημι, ν.ἃ. ίαςε ἐοροίδ67,, 
ὀγζ' ἐοσρείλογ, 1γι1γοαΐεε, 1. 8. 

συν-ωφελέω, ν.4. 7017: 1722 ἤοίῤϊηρ. 
συ-σκευάζω, ν.8. Δηα συσκευάζο- 

μαι, ν.τη14., 2αεξ τῤ, ἵν. 36, 
ν. 18. 

σφενδονάω, ν. ἢ. “7171, 111. τ, τ6, 
σφενδόνη ἡ, “Ἴΐγιο, 111. 18. 
σφενδονήτης ὁ, -ου, “{172067,, 111. 6. 
σχεδόν, ἄν. γ71:247; 7ιΖαγίγ. 

σχολή ἡ, ἠοήτιεγέ6. σχολῇ, ἐο7ξιι7,2- 
ἐγ» σεαγεσίγ, ἵν. 27. 

σῴζω, ν. ἃ., αΐ, σώσω, Ρί. σέσωκα, 
δανδ; ὀγῖγιο" ἐγ: δαγφέγ, 1. 6, 11. 4. 

σῶμα τό, -ατος, ὀοαάγ. 
σῶος οοηίγ. σῶς, σώα, σῶον σοπί[. 

σῶν, σα76. 
σωτήρ ὁ, “αὐΐοηγ,, 2γέ547 67". 
σωτηρία ἡ, “αγείγ. 
σωτήριος, ον, σαΌ 719. 11ϊ..2. ϑυ δι. 

τὰ σωτήρια, 2λα)ιθ- 727 ἔγεσς 07 
σα οί, 11. 9. 

τάλαντον τό, ἐα] 671,4 Ξυτη Οἵ ΠΙΟΠΘΥ͂ 

Ξ- όο πλϊμαθ ξξαρουΐ 2230, ν. 8. 
ταξίαρχος ὁ, ἑαχίαγολ, κο})}})}}16167 
7 ὦ τάξις, ἴ. 37. 

τάξις ἡ, γαῖ, {1716 ο7 δαίἐϊ, α7767. 
ταράττω, ν.8., πιί. ταράξω, εογ}1ε56. 

τάττω, ν.., αἰ. τάξω, δΔοΥ. ἔταξα, 

Ρ΄. τέταχα, δοΥ. Ρα55. ἐτάχθην, 
ἄγατο τ, αγγάα,ερε, 11. 36, 111. 18; 
07.,167΄, 1. 28. 

ταύτῃ, δᾶν. 1722 ἐλής τυαγ, 11. 32. 
ταχύς, εἴα, ύ, ψιεῖεί, σοτηΡ. θάττων, 

ΒΌΡΕΙ. τάχιστο. Αἀνεγθῖαὶ 
ηδαί. δοςιι5. ταχύ, φηΐοίν. ταχ- 
έως, Δαν. φιείεξέν. 

τε, σοη]. ΘΟ] Εἰς, ὀοέδ, αι. 

τέθριππον τό, 7ο:7-ἀογες εἠἤαγοΐ, 
11. 24. 

τεῖχος τό, τυαϊἱ,; 707ὲ, ἱν. το. 
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τεκμήριον τό, “7671, 2767. 
τελέθω, ν. ῃ. ὀφεολ6, ὦξ, ἰὶ. 3. 
τελευτάω, ν. 8. ἐγια΄; ΔΌΞΟ] 6, κολη δὺς 

ζϑ ΟἿΣ φηταὶ, οἶδ, ἰ. τ, ιὶ. ἡ. 

τελευτή ἡ, 471, ἀεαΐλ,, 11. ἢ. 

τελέω, ν. .. {π|. τελῶ, ἀοτ. ἐτέλεσα, 

ηῖρά; 2αν, 11}. 8. 
τέταρτος, η, ον, 7οτγέλ. 

τετρακισ-χίλιοι, αἱ, α, 70:7) ἐλολε- 
σα7αῖ. 

τετρα-κόσιοι, αἱ, 

τέτταρες, α, 7οτι7. 

1ἴ| “Θδἔο: 
τήμερον, «ἄν. 20-((αν. 
τί, τηϊουγορσαίγα ραγίο]ς, τοῖν ἢ 
τίθημι, ν.4., πἰ. θήσω, ἀοΥ. ἔθηκα, 

Ρί. τέθεικα, έαεδ; ταϊά. 2έαε 707 
ο7 εἴ. 

τιμάω, ν.ἃ. “λογιοτ7. 
τιμή ἡ, λογιοτγ,, σψαζη. 
τις, τι, ᾿πάεπηϊία ρύοη. δ ] 1Ο, 

5076 0716, 507716, ὦ. τι, 171 507)16 

τυ, 1.5. 37: 

τίς, τί, ᾿Ἰπίευγοσαίῖνα ρύοῃ. τὐλοξ 
τυλαΐ’ τί, τοἦγ ἢ 

τιτρώσκω, ν.8., Πιί. τρώσω, 8ΟΥ. 

ἔτρωσα, Ρί. τέτρωκα, τυοτέγιεί. 
τλήμων, ον, 71156γαὖδε. 

του, ΡῬδγί1ο91]6. επο]1ο, γοῖέ ἤγιοτυ, 
ἠγιεζν, Ζγιαἰφσαὶ, 1. τὃ, 37. 

τοίνυν, Ρατίιο]ς, Ζλέγεζογέ, ζδ;2, 1. 

36. 
τοιοῦτος, -αὐτη, -οῦτο, σ“"εἦ. 
τολμάω, ν-: 8. 4476. 

τίξευμα τό, -ατο;, “7 70τῦ. 
τοξεύω, ν.Α. σ“Λοοί τυϊέλ α ὀοτυ. 
τόξον τό, ὠοτυ. 
τοξότης ὁ, -ου, αγεἦ67. 
τοσοῦτος, -αύὐτη, -οὐτο(ν), 50 ογεαί, 

50 7:4“; Ῥ]ΌΓ. 50 271Ω717. 
τότε, δἄν. ἐλέ71, αὐ ἐλαΐξ ἔζη; 072 

ἢ ζῆ 2γευϊοτες οεεαςσίοῦι, ἵν. 20. 

α, γον  ιρμαγε. 

τοὔμπαλιν. ὅεε ἔμπαλιν. 
᾽ ΕΣ 

τοὔπισθεν. 8:6 ὄπισθεν. 

ΚΘΓΑΒΟΖΑΚΕ, ἐξὸν 

τρεῖς, τρία, ἐλγέέ. 

τρέπω, ν.ἃ.,[αἰ. τρέψω, ΔοΥ. Ὠρδδ 
ἔμ771, 2μέ ἰο Πίολέ; ναϊά. ἐμγ 
οηόσόζ, νο αϑν 7766 } 5 5 ρα ίτιο. 
Ρα558. τετραμμένος, Λιεῖηγισ, ν. 
1.5. 

τρέφω, ν.ἃ., [αϊ. θρέψω, Ρέ. τέτροφα, ; 
Ρί. Ῥαβ5. 
γέα7΄. 

τριάκοντα, 1η460]. 2λ1γέν. 
τρισ- ἄσμενος, ἡ, ον, ἐλγοθ 9ἠαώ, 
ΠΙ: ' 

τρίτος, ἡ, ον, λέγ, 

τρόπαιον, τό, 7γοῤ΄γ, 1ῖ. 13. 
τρόπος ὁ, τύαγ, »6717127; εἤαγαείογ. 
τρυπάω, ν. 8. ὦογ6, ῥῇἭεγεξ, '. 31. 
τρωτός, ἤ, ὁν, νεῖθα] δά]. ἰγοιη 

τιτρώσκω, τυτεζγογαῤίἷε, 45») ο 
τὐοτε71εἷ, 1. 23. 

τυγχάνω, ν.η., [πἰ. τεύξομαι, ΔΟΥ. 

ἔτυχον, Ὀΐ. τετύχηκα, ἀϊέ, γ)166ὲ 
τοΐίλ, οὐΐαΐγε (νυν σϑη.), 1. φό, 
1. το; λαῤῥόν!τ; λαῤῥεε ἰο ὦ, 
Ϊ. 32. τυγχάνω λέγων, λαῤῥεῖ: 
ἔο ὧδ σαγζϑῖο, 11. Το. 

τῳ --τινί. 866 τις. 

τέθραμμαι, γ»ιοτγζίδα, 

ὑβρίζω, παι. ὑβριῶ. 
(1) ν. ἃ. Ζτισεεέ, οεέγα,ρέ, 1. 13. 
(2) ν. ἢ. δὲ ἑρϑοίεγέ. 

ὕβρις ἡ, -εως, Ζγιδολογεθ, ομέγα ΤῈ, 
1.15: 

ὕδωρ τό, -ατος, τυαΐθῦ; γ7,4171. 

ὕλη ἡ, τυοοαϊ, {ἰ»6 67. 

ὑμεῖς, ΡΙυΓ. οἵ σύ. 
ὑπ-άγω, ν.8ἃ. αι }ο 

ααναλες, ἸΝ. 48. 

ὑπ-αίτιος, ον, ας 10 αεειεδαΐίο), 
ἦς εἰ 

ὑπ-ανα-χωρέω, ν.. γε1γ6 ρεηέίγ, 
ὉΠ 1: 

ὕπ-ειμι, ν. ἢ. ὧδ τι716127., ἵν. 7. 
ὑπέρ, ΡΓΕΡ- 

(1) ν ἢ δοοιι5. ὀε ο,αῖ, ουε7΄. 

αὐ σοϊαίρ, 

7 ν 

ἐὺ: Ἷ τ 
“(ὰ ἐς ὑὐ 

ΣᾺ 

΄ 



ΥΟΓΘΑδΟΖΣΑΔΛΔΥ. 

(2) ννἱτἢ σϑη. αόουο, ἵν. 29; 071 
 δελαζῇ οὗ, ν. 6. 
ὑπερ-βολή ἡ, (1) στε2έγἼογιν, δχεό5ς. 

(2) “75 51710 οὐέγ, ῥασδαρέ, ν. 
18, 

ὑπερ-δέξιος, ον, αύσυε ογ1: {4 γῖρλέ, 
ἐν 7: 

ὑπερ-έχω, (1) ν. ἃ. ἀολέ αὖοῦε. 
(2) ν. ἢ. ὧές αὖουδ, γῖδε αὖοῦε, 

3": Ὑ Ἧς 
ὑπερ-ὕψηλος, ον, ἐχεεφηϊηοῖν ἄρ, 

ὍΣΣ 

ὑπ-ηρετέω, (1) ν. ἢ. “4706 (ΜΠ 
ἀαί.). 

(2) ν.ἃ. σωῤῥίν, ν. 8. 
ὑπ-ηρέτης ὁ; -ουὅ, 56γταμέ, λεῤε;, 
ΟΠ μρρραῖδγ- 7 στοῦ) (ἐρέτης). 
ὑπ-ισχνέομαι, ν.«., ἔπ. ὑποσχή- 

σομαι, ἃοῖ. ὑπεσχόμην, Ρΐ. ὑπ- 

έσχημαι, 270,56. 
ὕπνος ὁ, σἰεῤ. 
ὑπό, ΡΓΕΡ. 

(1) ψῈ δοσιι5. δζΐδ7 (ὨχοίΊο ἢ 
[ο); 2ιγι6127 (Ἔχίθηβιοη. 8]0ηρ), 
ἐν Ἰ Ὁ. 

(2) νι σϑη. 259ογὲ τεγιαἷδ; ὁγ 
(αρσεηι) ; 2907 (σαιι56), 1. 3; 8δο- 

ΟΙΠΡΔΗΙΠΘηΐ, ἵν. 23. 
(3) νὰ ἀαί. τε71622 (ταδὶ ὑῃ- 

ἄκη), ἵν. 24. 
ὑπο-ζύγιον τό, ὀσαςΐ 97) ὀτιγαἴ271, 11|. 

αλι[ηιαζ τιγ6127 ἐδ γοῦέ (ζυγόν), 
111. 6. 

 ὑπο-λαμβάνω, ν.ἃ. εαἰελ τ, {γι{67- 
11ί; ἰ..“6. 

ὑπο-μένω, (1) ν.π. σα.) ὀελϊηε, ἵν. 
2 Ἐν 

(2) ν.ἃ. τυαξΐ 707. 
ὑπό πεμπτος, ον, “6711 φφογείγ, 111. 

4- 

ὑπ-οπτεύω, ν.8. ση5έεεέ ; νΥ 11} ἀσοιι5. 

οἵ (Π6 {Πϊηρ,, ὑζότυ τοίέλ σιεσίοϊοτι. 
ὑπο-στράτηγος ὁ, ἐϊοιεἐεγεαγιέ- ρΎ716- 

Ζ δ , ὙᾺ 22. 
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ὑπο-φαίνω, ν.4. “λοι φτε716167, δἤστυ 
σἰζολέΐν ; ̓πίγδῃβ. σἡϊ76 σἰρλμψ, 
ὦγεαῤ (οἵ ἴῃς ἀ4γ), 1]. 1. 

ὑπο-χείριος, ον, τι71:ι167' {16 λα», 
σηεὐγεεΐ, 11. 3. 

ὑστεραῖος, α, ον, Φεζογιρτ7ρ 9 ἐπέ 
γη6κὲ ὧαγ. ἡ ὑστεραία (5Ξς. ἡ- 
μέρα), ἐλέ γ»1εχξ᾿ (α}»}, 111. 20. 

ὕστερον, Δαν. αἴ), α))7δγτυατς. 
ὕστερος, α, ον, ἐαΐε7, ὀελίπα, ἐπ 

ἐλεγεαν, ἵν. 21. ϑαρεῖ. ὕστατος. 
ὑφ-ίημι, ν.ἃ. ρἵνε τ, ν. 51 τηϊ]ά, 

) οί Ω ογδηρεζ,. 1..Χ, 11...2. 
ὑφ-ίστημι, ν. 8. ξάτεξ τεγ1ε16),, ταϊά. 

(αηἃ 2 δοῖ. δῃμὰ ρί. δοί.) φεγηἶδ7,- 
ΧΩ 6 1 ΚΕ 7. 1. ἀν 

ὑψηλός, ἡ, ὄν, ἀϊρή. τὸ ὑψηλόν, 
ἐλε ἀϊρὰ ργομηεἶ, ἸΝ. 28. 

ὕψος τό, ἀεῖρἠί. 

φαίνω, ν. ἃ., (αἰ. φανῶ, ἀδοΥ. ἔφηνα, 
2 Ρί. πέφηνα (Ἰῃ!τΓ4η5.}, ἀοΥ. ρᾳ85. 

ἐφάνην, τὐοτυ; ἱἰηΐϊταηθ. οζέ 

ἤϊολέ; τναϊα. δηα ράᾶ55. ὁξ 5 στο), 
αΖ224α7. 

φαλαγξ ἡ, -γγος, 7716. 977 δαζέε (ἴο 
θὲ απ. Πρ 1 5Πη64 ἴτομι [η6 Μαροε- 
ἀοπίδῃ Ρ]α]αῃΧ) ; ἡμαῖ7ε Φοωγ, 11]. 
Αγ. Ὁ; 

φανερός, ά, ὀν, οἱειόίε, για, γε; 
ἢ ραγιῖς., 11. 24. φανερώς, 
ααν. εἰραγίγ. 

φάσκω, ν. α. 54}. 
φέρω, ν.ἃ., (αἰ. οἴσω, δΔογ. ἤνεγκον, 

Ρί. ἐνήνοχα, ὠέεαγ, ὀγάγς; τῃ- 

{τὯη5. οἱ γτοδάβ, ἐσαι, ν. 15. 

φεύγω, ν.«. ἀῃὰά η., Ππιῖ. φεύξομαι 
οΥ φευξοῦμαι, ἀοΥ. ἔφυγον, Ρί. 
πέφευγα. 

φημί, ν.4., αἰ. φήσω, 56}. 
φθάνω, ν.4., αί. φθάσω οΥ φθή- 

σομαι, αοῇ. ἔφθασα οὐ ἔφθην, 

Ρΐ. ἔφθακα, αγεεῤαίε, ὧς ὀε)ογἐ- 
λαμα, ἵν. 20, 40. 
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φιλία ἡ, ,1εγ14|5}12. 
φίλος, ἡ, ον, ὀεουεα, αφαγ; 5. 

φίλος ὁ, “0 1ε714.. 
φλναρέω, ν.ῃ. ἑαλᾷ γ1ογ15 6715, 1. 26. 
φοβερός, ά, ὀν, γεαγζιεἰ, ἐεγ γιό. 
φοβέω, ν.4. δήρληοη:; τηϊᾶ. δπά 

Ρᾶ55. γεαγ,, ὁέ αγ)γαΐϊά. 
φόβος ὁ, ,“α’. 
φρόνημα τό, λϊοἦ “2171, «ογ)ΠαἸ22146, 

ὑνα Σ 

φυγή ἡ, Μίρλ!. 
φυλακή ἡ, ομαγαῖ, τυαΐεζ, ομέῤοοσέ, 

1. 40. 

φύλαξ ὁ, -ακος, σπαγά. 

φυσάω, ν.4. ἐηηλάαξε, ν. 0. 
φωνή ἡ, ψοΐεο. 
φώς τό, ἠΖρλί. 

χαλεπός, ἡ, όν, λαγα, σουό76, ἐγ, 
ΕΣ 

χαλεπῶς, ἄν. λαγαζν, εγεοίζν. 
χαλινόω, ν.4. ὀγία δ, ἵν. 35. 
χαράδρα ἡ, γηοτέγιέαϊγ: {0717,6221, γα- 

Φ 715, ἵν. 1. 

χαρίεις, εσσα, εν, ργαςεζμεὶ, εἤαγηι- 
72; γι. : 12» 

χάρις ἡ, τ-ἰτος, λιυοιγ, ἐλαρις, 
ΥΩ ΥΖΦΟΝ,. .101...14.. 

χείρ ἡ, χειρός, λα, 

χειρο-πληθής, ἐς, “ γι ἐλε Ζαγι, 
11 πὲς 

χίλιοι, αι, α, α ἐλοτηιδαηα, 
χίμαιρα ἡ, 51έ4- ροαΐ, 11. 12. 
χράομαι, ν.ἀἄ., ρτ65. ἰηῇ. χρῆσθαι, 

αἴ. χρήσομαι, τι56, 627ον (ἢ 

ἀαι.). 
χρή, ν. Ππηρεῖβ., Πρ. ἐχρῆν, ἱπῖ, 

χρῆναι, 11 ἐξ τιδεέδεαγν, 1 ὀελοῦές, 

026 οτερ]έ. 
χρήζω, ν. ῃ. 6517. 
χρημα τό, -ατος, ἐλήγι,, ΟΪαΓ,. ροοοΐς, 
27 72, 7210226}. 

ΓΟΓΟΑ 24 ΝΥ͂. 

χρήσιμος, η, ον, 25671ε], 
χρόνος ὁ, ΖἼ7216. 

χρυσός ὁ, οοἱά. 

χώρα ἡ, «οτεγεέγν, αἰϊεέγίεἑ; 2ο Υ Ἴολε, 
1ν.. 52: 

χωρίον τό, 2ίαεο, 2οεἰξίο7:. 
χωρίς, δἄν. “εῤαγαΐεῖν, ἀρατί. 

ψεύδω, ν.4., ἔπι. ψεύσω, ἀἰφεοίτδ; 
γγ14. σφεέαΐξ γαζδεῖν, 6; Ῥάᾶ55. ὧδ 
αὐἰρεσί δαὶ, 11. 31. 

ψηφίζομαι, ν. τ14. ψοΐΦ. 

ψιλός, ἡ, ὀν, ὁαγε. οἱ ψιλοί, ἐζολ- 

αγη6ωἷ ἐγοοῤο, 111. 7. 
ψυχή ἡ, σοτεῖ, 76. 
ψῦχος τό, εὐ, Ρ]αγ., ἴ. 22. 

ὦ, Ἰηΐοτ]. οὐ! 
ὧδε, δᾶν. ἐάτς, ας ζοήζοτυς. 
ὠθέω, ν.4., {πἰ. ὦσω, 2:5} ; ταϊά, 
2τπλ ομέ ὁ ογεὴς τὐαγ, ἱν. 48. 

ὠνέομαι, ν. 4. ὀλιγ. 
ὥρα ἡ, “δαδο):, ῤ,γοῤ6»7 ἐΐηιδ; Ζ17716, 

ν. 1δ. 
ὡς, (τ) «ἄν. ζοτυ; ας; ας 7; στὰ 

ΠΕΠΊΘΓΑΪς, σόοι, 111. 5. 

(2) ΄σοη]. τυΐλέηι, σίρες,; ἐλαΐ 
([ἰτοάποΐϊηρ βία πηθη(5) ; 222 07.- 
67 ἐλαΐ (νιϊἢ 5110]. πὰ ορί.) ; 
σο ἐλαΐ (1 ἰπΠη. τε ὥστε), 111. 7, 
ἷν. 25. ὡς εἰπεῖν, “ο 10 «ῥεαξ, 
Ϊ. 28. 

(3) ΡΓΕΡρ. ὁ (ἢ δοςοιι5., οὗ 
ῬΕΙ͂ϑοη5 ΟΠ] Υ). 

ὥς, αν. ἐλι5. οὐδ᾽ ὥς, ποΐ διῳ6)2 
ζἤτδ, ΥἹΣ. 252: 

ὡσ-αύτως, «ααν. 272 {46 14 7217167,, 

ὥσ-περ, ἄν. 71:5} ας. 
ὥστε, οο0η]. “ο ἐλαέ (νι ἱπάϊο. 

ΟΥ̓ ἰηΠη.), 111. 14, ἵν. 13») 21, 48. 
ὠφελέω, ν. ἃ. ἀεί, δεγιογέ. 



ΕἸΘΤ ΟΥ᾽ ὉΝΦΑΤΤΙΓ. ΝΝΟΚΌΞ. 

ΤἼς [οἸ]οννίησ ννογβ ννοἢ οσσιγ τη {π6 ΤἼὨϊγα Βοοῖς οἵ [πΠ6 Απδθαβὶς 

ἃ΄6 ῃοὶΐ ἰουπά ἴῃ Δηγ οἴπεν Αἰίο Ῥγοβα ὙΎου :-ς 

ἀλέξω, ἵν. 33. 
ἀξιοστράτηγος, ἰ. 24. 
ἐρύκω, 1. 25. 
κατακαίνω, 1. 2, ἴϊ. 1.2) 30. 

λύω, ἴῃ 56η56 οὗ “ρῥτοῆι, ἱν. 36. 
μαστεύω, 1. 43. 

πάομαι, 111. 18. 
τελέθω, 11. 2. 

τρισάσμενος, 1]. 24. 
χειροπληθής, 111. 17. 



ΙΝΌΕΧ ΟΕ ΡΕΟΡΕΚ ΝΑΜΕΘ. 

᾿Αγασΐας, Αραξρίας, οἵ Ατοδάϊα :; 
σδρίαϊ π΄ α΄ {πε Ὶ σταὶς δΥΏΥ. 
᾿Ξ δὴν 

᾿Αγίας, 4ς1α5, οἵ Ατοδάϊα; οἠς οὗ 
[η6 τεεκ, (εμδγαὶβ. 1- 47. 

᾿Αθῆναι αἱ, Αἐλόης; σδριζα] οὗ 
Ατϊοα. 1. 5. ᾿Αθηναῖος, 412Ῥ- 
ἘΣ ΣΝ, ἀ ὉΠ πῇ δίοι 

᾿Απόλλων, -ωνος, “2οΐίζο; Θωρεῖς 
αοά, νῆο δὰ ἃ ἰβῃρ]Ὲ δἱ 
ἘΠΕ ΙΒ τι τς Ὁ. 

᾿Απολλωνίδης, 
παΐϊνε οὗ 1 γάϊα; σαρίαϊη ἴῃ {Π6 
Οτεοκ ἀύηγ. .1. 26. 

᾿Αριαῖος, “41γ͵Ἱαέῖε5, αι ῬΕΥ5ΙΔΏ ; ΠΟΠ]- 
ΤἸΩΔΠΠΟΥ οὗ (Π5 Αϑίαίις ρατί οἵ 
[η6 ΔΙΩΥ οἱ Ογτχιῖς δ (υμαχαᾶ; 
αἰζεγνναγας. ψεηΐ ον ἴο [ἢε 
ὐηρ  ΟΥ ῬΕ ϑια. ἸῈ Α,..1).,. -δἰῷ, 

᾿Αρκάς, “γεαφίἭατι, Ὀδ]οηρίησ ἴο 
Ατοδάήϊα, σθηΐίταὶ “ἸνΊϑιοη οἱ Ρεο- 
᾿όΒσ πΠ686.. ὙΠ.) 11 5. 

᾿Αρμενία, “1γ,ηιδηι11α, ΠΟΙΠΓΥ ἴο 
1η6 ποιίῃς-εαϑδί οἵ Αϑῖα Μιίηου. 
τ. Τ͵7ῶν δ ΜΡ». 0 Γ. Ἰκϑιιθει 

"Αρτεμις, -ἰδος, “γέόμιῖς, Ασδεὶς 
ἀοσάεθς αἵ [Π6 οἤᾶβα. Ἰ1. 12. 

᾿Αχαιός, “ελαέαη, Ὀδὶοησίηρ “ἴο 
Αοἤαϊα, πούίπμοῦη αἰνιβϑίοη οἵ 
ῬΘΙΟΡΟΠΠ 56. ΟἹ, 21}. 

Βαβυλών. ἡ, Βαῦγ]οη, σαρὶία] οὗ 
Βα υ]οηϊα. 0. 15. 866 Μδρ οἵ 
Κοαίδ. 

Βοιωτία, 4 οεοίξία, 5οιυς-Θαϑίθυη 
αἰνίβιοη οἵ ἀτεεοθ ΡΙΌΡΘΥ. 1.31. 

“42οδργιϊαἶδδσ, ἃ 

Ξ 
Δαρδανεύς ὁ, 7αἐἴυέ 97 7)αγαίαγμες, 
ἴον οὐ ἴη6 Η6]]βροηΐ. 1. 47. 
566 Μδρ οἵ Ικοκίε. 

Δελφοί αἱ, Ζεἰλϊ, τοννῃ ἴῃ ῬΠοοΐ5, 
ὙΠ ΕΥα νγὰβ (6 ἰειηρ]ς οἵ ΑΡρο]]ο. 
ΕΑ 

᾿ΤΙκβάτανα τά, “Ζεῤαίϊἄηα, σαρὶία] 
οἵ Μϑεαϊα, βι ποὺ τεϑιάδηςε οἱ 
(ῆςΞ ατεαὶ Κίηρ. ν. 15. 

“Ἑλλάς ἡ, -άδος, Ζ7οίίας, Ογόρες, 
Ϊ.. 2; εἴς. “Ἑλλην, α Ογεεξ. 1. τ, 
εἰς. “Ἑιλληνικός, Ογέεξ. ἵν. 34, 
45: 

Ζαπάτας ὁ, 2.4 (σγεαΐ27) Ζαὦ, ΟΥ̓ 
Ζαθαία5, (τ θαΐαγυ οὗ {πῸ ΤΊρΥΙ5. 
11. 6. 86:6 Μδρ οἱ Κουία. 

Φεύς ὁ, Διός, Ζεις, ἱκῖησ οὗ {Π6 
σοάς. Ζεὺς βασιλεύς, 1. 12. 
Ζεὺς ξένιος, 11... Ζεὺς σωτήρ, 
11... 9. 

, ᾿Ηλεῖϊος, ΣΦ ΐατι, ὈΕ]οηρίηρ ἰο Ἐ]15, 
Πού -νγνοοίθσγῃ αἰνιβίοη οἵ Ρε]ο- 
ῬΟΏΏ656. 1. 34. 

“Ἱερώνυμος, “7167071},7)11245, οἵἩ ἘΠ|5; 
ἃ σαρίαϊη ἴῃ [ῃ6 (αὐααῖκ ἁηγ. 
1.22} 

᾿Ιωνία, “ρα, ἀϊΞξίτὶοί οἡ ἴῃ6 νγϑϑί 
οοαϑβί οὗ Αϑία Μίῃηοσύ. 86:6 Μὰρ 
οἵ Ἀουΐδι: νι 18. 

Καρδοῦχος, (αγαϊμελίαγ, 1.6. Ὀ6- 
Ιοηρίηρ ἴο Οδγάμποῃϊα, ρατὶ οὗ 



ΜΟΕΧ ΟΣ ΡβΑΟΡεκ Μά11485. 

[Π6 τηοάδγῃ Κυταϊδίδηῃ. ν. 15, 
ΞΟΤΕΥ 66 ΜΡ οἱ ουία. 
Κιλικία ἡ, ΟἸμεῖα, αἰδίτιοι ἴῃ {ΠῸ 

50. {Π-Θαϑί οὗ ἄβῖα ΜΊΠΟΥ. 1.10. 
566 Μδρ οἱ Ἀουίε. 

Κλεάνωρ, Οἠεαγῖογ,, οἵ ΟΥοΟΠοιηδηιις; 
οης οἱ ῃἢε ατεεκ ἀεμεοία]5. ᾿ 

47. 1ι. 4, 8. 
Κλέαρχος, Οὐκσαγελιηις, οἵ ϑρατία ; 

ΟὨϊεῖ οἱ {πΠ6 ατϑεῖς (δηθυα δ {Π|] 
ἢ15 βείζιιγα ὈΥ ΤΊΒβαρ μοΥη 65. 1. 
ΤΕ ἢ 4.,»,21..: 566 Τηϊχὸ- 
αποίίοῃ, 88. 2, 4) 5. 

Κρής, Κρητός, Ογείατ:, 1.6. Ῥε- 
Ἰοηριηρ ἴο (τείθ, 58]. πα αἱ (6 
ἜΘ Ό ΝΗ ΕΠ Αϑρόβῃ. 111. 7,.18, 

ἵν. τό 
Κῦρος, Οντηιξ, 50η οἱ Τλαυῖιι5, 1. 1, 

εἴς. 866 ηἰγοάποίοῃ, 88 2---4. 

«Λακεδαιμόνιος, Ζαεοια 61)20712471, 
Ὀεϊοηρσίησ ἰο 1, Δοραδθηοη ΟΥ̓ 
ΕἸ πν π 1 8 ..:2- 

Λάρισσα, Ζαγίσα, 1πΠ6 τηοάθτῃ 
ΝΙιμηγου. ἴἱν. 7. 566 Μδρ οἵ 

ον Ππορυΐία. 
Λυδία, 1 γαζα, ἀϊπίτιοι οα {Ππ6 νγεϑί 

οοαϑδί οὗ Αϑὶα Μίηοῖ. ν. [8. 
5εα Ὁ οἱ «(Εοπίε:, υΔυδός, 
2, “ἰς 3231. 

Λυκάων, -ονος, 7,.)}γεαολζα72, ἴ.6. θ6- 
Ιοηρίησ ἰο Τγοδοηῖα, αἰδίσιοι ἴῃ 
1η6 πὶ α]ς οἵ Αϑῖα ΜΊίηοῦ. 1]. 
28.. 866 ΜΡ οἵ ᾿Ἀουίδ. 

Λύκιος, Δ γεΐτις, τιαῖῖνα οἵ Αι ἤθης; 
ΟΑΥΑΙΥΥ οΙῆοεῦ ἴῃ ἴῃ Ὅαζτεεϊς 
ΔΥΠΊΥ. [111], 20. 

ἹΜΜένων, 77ρ»ο7:, οἵ ῬΠαγβαὶαβ ἴῃ 
ΤΠΕΘΒΑΪΥ ; οὴα οἵ ἰῃθ ατεοὶς 
ΕἸΘΠΈΕΘΙΞ,". Ἵν 47. 

Μέσπιλα, 776 ήία, ἴῃ 6 πιοάσγη 
ἘΟΟΠΥ ΠΣ; γν. το. ὅεε. Μᾶρ 
οἵ Ινοαυίθ. 

ἸΜηδεία, 77εὠἰξία, α Μεάϊαη Οἰιεδη. 
ἵν 

Μηδία, 77εἀ41α. 
οὗ Ἰλοαυίο. 

Μῆδος, 7762, 1.6. Ὀεϊοηρίηρ ἴο 
᾿μϑθιαν, αἱ, 28, ἵν. ἢ: 

γ. 15. 5668 Μὰρ 

ΤΟΥ 

Μιθραδάτης, 77||λ’);αααΐφς, Ξαῖταρ 
οἱ (δρραάοοϊα δμὰ [γοδοηΐα; 
[Οὐ ΕΠ] ἃ ἔθη οἱ Ογτιιβ. 1]. 
τ, ἀν: 

Μυσοί, ἤνεζανις, ἸηῃδὈϊ αηΐ5. οἱ 
Μγϑβ8ῖα, {πῸ που ἢ- ν εϑΐεγῃ αἸϑίσιοὶ 
αΓ Αϑῖα. ΜΙίῆοσ. ἱ- 22. 8586 
Μδρ οἱ Βουίε. 

Νίκαρχος, Λϊεαγελης, οἵ Ατοδαϊα; 
σαρία]ῆ 1πν 188... ὐδοῖς, αὐγην. 
1110: ἂν 

᾿ΠΞανθικλῆς, έους, Χαηιέλίοίος, οἵ 
Αομαϊα; οὔθ οἵ (ῃ6 ἄαἄχτεοϊς 
ΘΟΕ ΠΕΣΑΙΘ 1, 47. 

ἩΞενοφῶν, Χεροῤῆῥογ. ἱ. 4, εἴο. 
5668 [ηἰτοάποίίοη ([Πγοιρῃοιί). 

ἩΞέρξης, λίεγχες, ἹΚΊηρ οἵ Ρειβία, 
ΠΟ ἱπναάθα Οτδθοθ. ἢ. ἜΦΕ 
11. 6. 

᾿Ορόντας, Ογογιέας, 50}-1η-Ἰἰανν οἱ 
Κιηρ Αὐίαχευχοθ ; ϑαΐταρ οἵ 
Ἐδδίδσῃ. Αὐτήδηΐας. τὖς Ὑ2,Ὁν. 
17. 

᾽Ορχομένιος, ο7 Ογεπλογεεζιιι5, [ον 
ἴῃ Ατοδάϊα. 1]. 4. 

Πέρσης, -ου, α }Ε7γ51α72. 11. ΤΙ, 
2.8. Ἰδίοὶ 

Περσικός, ὀεϊογιοἼη19 190 116 7) 27- 
αὐγῆς  αΘ. ν, 7.28: 

Πισίδαι, 2 ,ε:ηζα725, ἃ τηοπηΐα! ἢ 
ΡΘΟΡΙΕ Ῥείνεεῃ ΟἸ]]Ἰοα ἀπα [ν- 
σιαν: 5 1.γ0}. 11 029. 6 δ. 1375.68 
Ἰλουίθ. 

ΤΓρόξενος, ΖΦ γοχειτές, οἵ ὙΠΕΡ 65;. 
ΟΠΘ οὗ (ῃ6 ατεοῖς ἀδησφίαϊθ. 1. 
ἀγα: 1.27. δε πιο ΠΟ ΠΘΠῚ 

5 3; 

“Ῥόδιος, Δ᾽ λοαϊζα71, 1.6. ΠΕ] οπρίησ ἴο 
ἘΠ οΩΘ65, ἰϑαηα οἢ (ῃς οοαβί οὗ 
(λΥῖα.- ας τον ΜΓ τ 
5ε6. Μᾶρ οἵ Ἰκοιίε. 

Σάρδεις αἱ, .5αγεἶς, οαρὶα] οὗ 
1 γδιας Εἰς ὃ. ὙΘΟΘ ΚΠ Γ τ10] 
Κοιαίο. 



τοῦ 

Σικνώγιος, «δ,εγογίαγι, ἱ.6. ὈΕ]οηρσ- 
ἱηρ ἴο ϑ΄᾽ΊσυΟη. ΙΝ. 47. 

Σκύθης, -οὐ, «ϑεγήλίαγι, 1.6. 106- 
Ιοηρίησ ἴο ϑουίῃηϊα. ἵν. 15. 

Σοῦσα τά, .52έςα, ννἱηΐεΥ Δ η4 5ρυηρ 
γϑϑιάθηοα οἵ {πε ατϑαΐῖ Κιηρ, οἡ 
1Πη6 εαβδί οἵ (Π6 σῖνευ (Πποαβρϑβ. 
ν. 15. 

Σοφαίνετος, .δο λαεγεΐτς, οἵ Βίγτη- 
ΡὨδ] 5, ἃ ατεεῖκ ἀεηδίαὶ). ν. 37. 

Σιτυμφάλιος, «δἡνηι᾽αἠίαι, πιαῖϊνε 
οὗ ϑίγιῃρμα]ιβ, ἴοννη ἴῃ Αὐοδάήϊα. 
1.21. 

Σωκράτης, «δοεγαΐές, (1) δῇ Α(Π6- 
Πίδῃ ; (6 σα] Ὀγαϊθα ρΒ]]ΟϑορΡΠΕΥ. 
5: 58ὲ. [πἰσα ποίη; ὅθι, 
(2) δὴ Αοἤδθδῃ, ομε οἱ τῇς 
τεεῖς (πόσα β. πὶ 27: 

Σωτηρίδας, «δοέεγας, οἵ ΒΙΟΥΟΙ; 

ΟΛΝΡΕΧ ΟΣ Ρβοῤεέεζν ΝΑ4Μ{Ὲ5 

ἃ 50] 41ογ ἴῃ ἴῃς Οτδεὶς ΔΥΙΏΥ. 
ΤΣ 

Τίγρης, 214 77ογὴξ. ἵν, ἦν. Ἱ. 
566 Μδρ οἵ Ἰνουία. 

Τιμασίων, 7 1»ιαςο)1, οἵ Τ)αγάδηιι; 
ΟΠΘ οἵ ἰῃ6 Οατδοὶς θηϑία ὶβ. ἰ. 

47: 11. 37. 
ισσαφέρνης, 725»αλέγη165, 5Ξαῖ γα Ρ 
οὗ (δῖα. 1. 19,|,. εἴς. 866 [1η- 
ἰγοάαοίίοη, 88 2, 4, 5- 

Τολμίδης, 70ἐηεαό5, οἵ ἘΠ15; ἃ 
ΠεΙδ]α.. 1. 46. 

Φιλήσιος, “λήϊεείμς, οἵ ΑοΠαΐα : 
ΟΠ6 οἴ τἢς ατεαὶς ἀδηδία]ϑ. 1.47. 

Χειρίσοφος, ΟλείγἼτοῤἧτες, οἵ ϑρατ- 
ἰα ; οἠ6 οἵ τῃε ατεεὶς ἀεηθῖαΐβ. 
1. 45:11. 1, 33, 37, Εἴο. 



ΑΚΑΜΜΑΤΙΟΓΟΑΙ, ΙΝΌΕΧ, 

ΑΡΙΕΟΤΙΨΝΕΘ: 
αἰἰχδοί]οη οὗὨ, 1. 2. 
ΠΘαΐΕΥ ᾿ι5684. 1ΠΊΡΘΥΘΟΏΔΙΪΥ, ἱν. 

20, 49. 
ποαΐοῦ ΜΙ τηδβο. 50]. ἰΪ, 

22. 
ΑΚΤΙΟΚΕ : 

ΘΕΠΕΓΙΙς, ἰ1. 32. 
ΟΙΏΙΒΘΙΟῊ Οὗ, 1. 2. 
ΞΞ Ροββεϑϑῖνα ΡΥ ῦη, ἵν. 2. 
ψΊ Παλθγα]5, 1, 18, 223. 

ΟΑϑκϑ: 
Αφςαΐζοε: 

ΔΌΞΟΙαΘ, 1. 14, 11. 26. 
Δίου ραββϑῖνε νεῖῦ5, 1. 21. 
ΔΏΓΟΙ ΡαΐοΥΥ, 1. 17, ν. 14, 18. 
σορπδία, 1. 6, ὃ, 18, 40, 11. 20, 

ἵν, 22. Υ..-.ς: 
,. 564 δάνουδ|}γ, 111. τύ, 

ἵν. 7, 46. 
ἄου]6, 11. 11. 
ἀαγαίίοη οὗ {1πΠ16, 1. 11, ἷν. 1, 

18. 
ΓΘίρυθηςο, 11. 20. 
Γαβρεοί, ἱν. 7. 
5Ρ866 ἰγανευβαα, 11]. 15. 

Ζ2λαϊίγε. 
ΔίτοΥ νου 5, 111... 2, ἵν. 32. 
1ΠηϑἰΓυτηδηΐίδ], 11. 4. 
ΡδΊβοη ἰπἰεγεβίβα, 1. 20, ἵν. 5, 

31» 38», 39. 
., 1 Ρδυίοῖρ]θ, 1. 28, 11. 

ΣΈ ΠΥ ΔῈ: 
βοοίδίϊνα, 1. 27. 20, 30, 11. 11. 
{116 ν θη, ἱν. 1, 18. 

Οἰγιυε: 
ΔΌΞοΙ]α6 : οὐ ἰβϑίοη οἱ δι ])εοΐ 

Ψ 1, 1, 40, 11. 10, 28. 
αἴζεν νευῦ5, 111. 7, 109 Υ- ἤ- 
ΔΙηΟΙΠΐ, ἱΝ. 7» 9, 11. 
ΟΠ ΑΓ ΒΟ δηα αἰΠ}6Υ6ΠΟ66, 1. 

37. 11. 14, 11]. τό. 
ΠΟΠΗΘΧΊΟΗ, 1. 18. 
ΟὈ]Θοῖνα, 1. 3, 

1-- 25: 
ΟΥΡΊΠ, 11. 12. 
Ῥαγνα, δου 

(1) δάνεγθϑβ, ἱν. 23, ν. 18. 
(11) ποιη8 ΟΥἹ ΡΓΟΠΟΙΙΠ5, 1. 2; 

ἴν 57: δὲ τὃΣ. 1.1. ὩΣ 
γ. 12, Τὸ 

(111) νευθ5, 1. 20, 31, 111. 1.Ψ 
ῬΟΒ56551ν6, ν. 15. 
ΠΟΘ δηᾶ νδῖια, 1. 20, 11. 21; 

111. 18. 
{1Πη16, 111. 11- 

ΟΟΝΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΘΕΝΤΕΝΟΕΒ: 
ΕἸ ΠΡ ΕΑ]. 11. 3 5 3ὴ.- 
ἰὰΐαγα 1η41ς, ἴῃ Ῥτοίαϑίβ, 1. 13» 

1]. 23, ἵν. 20. 
Ποίαν υίῃΥ, 11. 22, 245 38», ἷν. 

Ι0.. 18.721 

ΟΟΝ] ΝΟΤΙΟΝΒ: 
566. Κοεαῤιμίαγγ ἀπᾶθυ ναυῖοι 5 
ΠΟΙ] ΠΟ ΟΠ 8. 

ΟΟΝΒΘΤΕΑΟΟΤΙΟΝΒ: 
Δοσογαϊηρ ἴο 5656, ἵν. 11, 45- 
ΔΙ ΘΟΟΠΙ ΠΟΙ, τ 1 νυν Ξ 
ΒΒΡΟΒΙ ΣΙ, Σ, ΤΟΥ τ τ 

1ο, ν. τό. 



ΤῸ 

ἀϑγηάείου, 1. 3, 11. 33, 38, 
ν 28: 

6] Προ Α!, 1 ἹΠ ΤΣ: "ες ν. 12. 
ΤχΘ, 1. ΤὉ}: 
ῬΓΕΡΠΔηΐ, ἱν. 11, 45. 

ΓΝΕΙΝΙΤΙΝῈ: 
αἰζευ γιγνώσκω, 1. 43. 
αἰζεν ὁμοῖος, ν. 13. 
ἌΠΕΥ ὡς, Πἰ. 7, ἵν. 28. 
᾿π| ν δΕ Ὶ1: 5, αν ετῆς 
πΓδανν» 1. 1.7; 58. 1,::8. 

ΜΊΙΏΡΙΕ ΝΌΟΙΟΕ: 
οδιι94] τι56..1. 8,11. 2ό, ν. 18. 
γε Πεχῖνα τι56, ἰν. 206, 45. 

ΜΟΟΙ5: 
Οῥίαΐῖνε: 

αἰἰγαοιεά, 11, 36. 
ΘΟΠαΙΠΙΟΏΔ], ἵν. 35. 
πεφιιεηίαιίνα, τς 25) 3.2... 4: 

ΤΟΣ 1ν 1 17, 28. 
ΕΘ; 110. 2: 
4451-Προγαίϊναὶ, ἰ1. 27. 

«δ γεὠγιγείσε: 
δἰίετ εἰ (0), 11.22. 
ΠΟΙ ΙΟΠΔ], ἱν. 38. 
46] ογαίϊνα, 1. 14- 
γὶνἹ 1156, 1ν. 34. 

ΝΕΘΑΤΙΝΕΘΒ: 
566. ζζοεαῤμίαγγ ὉΛΑΘΥ οὐ δηα 

μή. 
Δασαπη] αἴ] οη οἱ, 1. 10, 238. 

Οκάτιο ΟΒμοῦα: 
ἄν Μ1Ὴ ορίαίϊνα 1η, 11. 12. 
ΜΠ ΠΕΡΙ. ΤΠ: 10. 1. 2, 11: 12: 
᾿ηἀ!]οαίῖνε δηα ορίαϊινε σοη]- 

ῬΙηΘ6Ω, 111. 12. 
{ΥΔ η51:1Ο0ὴ 1Π, 111. 12. 
νὶν! ἃ Τσοηδίγαοίοηβ, 1. 6, 0, 

1. 21 Ὑ..12,, 18. 
ἘΧΕΤΙΟΤΡΙῈ": 

ἀρηοίΐθς σοηῃοθϑϑίοῃ, 1. 
11. 5. 

ἀδηῃοίθς σοπ άπ 10η, 1. 2. 

ΙΟ, 22, 

σ ΚΑ ΒΜ ΚΑ 1771Γ042 ΖΥΖΕΧ.. 

ἀδηοίθβ ἸὩἸΔΏΠΘΥ, ἱ. 13. 
ἀδηοῖεδ. Τϑάβοη; 1. 54, 1115 ἡ, 

ΙΝ. 26, 27. 

Γαΐαγε, ἀβηοίεβ ριΓΡΟΒ6, 1. 17, 
24. 

Τρ ουίδοι, ἢν 4... 8: 
βίγεββ. οἵ βεηΐεῃοα οἡ, 1. ὕ, 

11... ,λδ, τὖ͵ς, 328: 
ΜΓ εἰμέ, 111. 1ς 

ῬΑΒΤΙΟΙΕΒ: 
566 Κρεαδμίανν ἘΠ γατίοιι 

Ῥδιί]ο]65. 
ΟΠ βϑίοη οἵ σοπηθοίίηρ Ραΐ- 

{1ο168, 11. 8:58. 
ΡΕΚΕΡΟΒΙΤΙΟΝΒ: 

568. ζγρεαῤιἶαγγν ἀπά θυ ναυὶοι5 
ῬΥΘΡΟΒΙΓΟΏΒ. 

ῬΕΟΝΟΙΝΒ: 
ἀειηοηβίγαίς, να, ἰῃ 

56η86, ν. 9. 
τοϊαίϊνθ, αἰϊγαςοίοά, 1. 6, 11. 21; 

«ἀοιςιοἢ 

.70 δηϊοοράρφηξ οχμιἰε4, 1. 21, 
ἵν ἜΛΑ δὲ 

»» ΠΥΘΡΌΪΑΥ Το] δίϊνε βεηίθηςα8, 
ἼῸ Ὑ τ 

ΘΌΒΙΊΕΟΥ: 
ΟὨ155Ι0η. Οἵ, ἷν. 4) 36. 

ΤΈΝΘΕΒ: 
“4ογῖϑέ: 

ἴογοα οἵ, 1. 12. ἩΓΕ ἘΚΌΤΕῚ 
ἸηΠηϊ να ἢ ἄν, 11. 17. 

Ζμέμ7ζεε: 
1. 13. 11... 225 17. 501 

7η:2εγ7εεΐ: 
1,12, 1“. 4, 1 Εἰ 8’ ᾿ν. Σ, 8, 

11, 15, 2ὃ. 
ΙΓ ἢ ἂν; ἷ1. 22, ἵν. 2.2; 

4] γ7εεί: 
ἴογοε οὗ, 1. 21, 11. 10. 

4 γεδεγιέ: 
1ἸηΠηΪνε, ἀδηοίϊηρ αἰζοηιέ, 

1. 29. 
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